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RESUMO

COSTA, Rosenei Novochadlo da. Balanced scorecard: um aplicativo para ser usado
em sala de aula. 2006. 128f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - Programa
de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau.
Blumenau, 2006.

Esta dissertação, teve como objetivo geral desenvolver metodologia baseada em
jogo de empresa para ensino dos conceitos do BSC e, como objetivos específicos,
elaborar um jogo de empresa para o ensino do BSC aplicando-o a um grupo de
alunos e analisar os resultados da aplicação do jogo, comparando a compreensão
dos alunos sobre conceitos do BSC e a motivação dos mesmos em relação a um
grupo de controle (sem aplicação do jogo). Para a consecução dos objetivos,
utilizaram-se as pesquisas documental e experimental, além da bibliográfica.
Desenvolveu-se a pesquisa documental, por meio da internet, nos sites de
instituições de ensino e empresas com cursos em nível de graduação e cursos
específicos no Brasil. Constatou que a maioria dessas organizações de ensino
pesquisadas não utiliza, em seus cursos de Administração e Ciências Contábeis,
jogos de empresas, para melhor entendimento dos conceitos existentes do BSC.
Desenvolveu-se a pesquisa experimental com dois grupos de estudo, um no período
da manhã e outro no período da tarde, formados por alunos de um curso de
extensão em BSC desenvolvido pela FAE Business School, da cidade de Curitiba,
Paraná, em dezembro de 2005. Tendo em vista não haver disponível no mercado
um jogo que atendesse às necessidades desta pesquisa, desenvolveu-se um jogo
de empresas que se constituiu em uma simulação das atividades de gerenciamento
de uma organização fictícia, utilizando-se, para isso, uma matriz com indicadores e
outra com investimentos realizados na gestão da organização, podendo o jogador
elaborar um mapa estratégico e aperfeiçoar suas operações organizacionais.
Utilizaram-se como instrumentos de coleta de dados o questionário misto,
constituído por questões fechadas e abertas, e uma prova dissertativa sobre o BSC.
Concluiu-se, após análise dos dados, que a utilização de um simulador de BSC como
ferramenta gerencial em um jogo de empresa proporciona aos alunos um
conhecimento mais prático e uma melhor compreensão dos conceitos do BSC. O
estudo insere-se na linha de pesquisa Controle de Gestão PPGCC/FURB.

Palavras-chave: balanced scorecard; ensino e aprendizagem; jogos de empresas.
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ABSTRACT

COSTA, Rosenei Novochadlo da. Balanced scorecard: um aplicativo para ser usado
em sala de aula. 2006. 128f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - Programa
de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau.
Blumenau, 2006.

This dissertation, called "Balanced Scorecard: a practical model to be used in the
classroom",has an approach of teaching Balanced Scorecard (BSC) through
business games. The BSC is a managerial tool that allows a strategic opening on
operational levels of the organization, making it compatible with the concept of
Managerial Accounting that, in its present stage, is generating value for the
organization. This research has as an overall goal to develop methodology based on
business game to teach BSC concepts and, as specific goals, to elaborate a business
game to teach the Balance Scorecard, applying it to a group of students and to
analyze the results of the application of the game, comparing the understanding of
the students about BSC and the motivation of same, regarding a control group (with
no application of the game). To attain those goals, documental and experimental
researches have been used, besides bibliographical. Documental research has been
developed on the internet in the institutional education sites, as well as in specialized
companies of the branch that hold graduation courses and specific ones in Brazil and
we have observed that the Administration and Accounting courses don’t use
business games for a better comprehension of BSC concepts. Experimental research
has been developed with two study groups, one in the morning period and the other
in the afternoon period, composed of students from a BSC extension course
developed by FAE Business School, in the city of Curitiba, Paraná, in December,
2005. Considering that there are no games available on the market to meet the
needs of that research, we have come up with a business game that is a simulation
of managerial activities of a fictitious organization, using, for that purpose, a matrix
with indicators and another one with the investments made in the management of the
organization, being the player able to elaborate a strategic map and to improve
his/her organizational operations. A mixed questionnaire was used, as an instrument
for data collecting, made up by open and closed questions, and a dissertation on
BSC. After analyzing mentioned data we deduced that the use of a BSC simulator, as
a managerial tool in a business game provides students a more practical knowledge
and a better understanding of BSC concepts. The knowledge generated by
experimental research of that kind, concerning the new way of teaching BSC, can
contribute for a better understanding of the role, utility and performance of the
accountant as a managerial instrument in organizations that operate more and more
with new result measurement techniques.

Key-words: managerial accounting; balanced scorecard; teaching and learning;
business games.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente, todas as organizações, sejam elas lucrativas ou não, buscam um

espaço no mercado. Melo (2003) explica que o mercado está cada vez mais disputado

e que isso decorre do aumento do número de fabricantes e, por conseqüência, do

aumento da produção. Assim, com a concorrência mais acirrada, o comportamento do

mercado tem sido ditado pelo consumidor. Além disso, tem-se outro fator relevante que

é a situação criada pela redução do ciclo de vida dos produtos, o que faz com que seu

lançamento no mercado seja mais um aspecto crítico e com que os fabricantes

busquem uma contínua otimização dos níveis de produção.

Em virtude do panorama exposto, uma maior interação entre as atividades

envolvidas no ciclo produtivo é considerada fundamental para sobrevivência de uma

empresa no mercado globalizado. Devido às necessidades deste mercado globalizado,

diversas técnicas têm sido desenvolvidas anualmente para uma melhor busca da

produtividade, conquista de clientes e de um valor adicionado para as organizações.

Neste sentido, um grupo de pesquisadores, em especial Robert Kaplan e

David Norton, professores da Harvard Business School, criaram o Balanced

Scorecard (BSC). Em 1990, o Instituto Nolan Norton, uma unidade de pesquisa da

KPMG que tem como principal executivo David Norton e como consultor acadêmico

Robert Kaplan, patrocinou um estudo de diversas empresas pelo período de um ano,

pois observou que os métodos existentes de avaliação do desempenho empresarial

estavam obsoletos.

De acordo com Paton et al. (1999), o Balanced Scorecard traduz a missão

e a estratégia das empresas num conjunto abrangente de medidas de desempenho

que serve de base para um sistema de medição e gestão estratégica. Ele é um novo

instrumento que integra as medidas derivadas da estratégia, sem menosprezar as

medidas financeiras do desempenho passado e que mede o desempenho

organizacional sob quatro perspectivas equilibradas: financeira, do cliente, dos

processos internos da empresa e do aprendizado e crescimento.
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Padoveze (2004a) esclarece que um sistema semelhante ao Balanced

Scorecard é utilizado na Europa, principalmente na França, já há mais de duas

décadas. Esse sistema, denominado de Tableau de Bord, tem por finalidade ajudar

a pilotar a empresa mediante a identificação dos fatores-chave de sucesso,

principalmente os que podem ser medidos por variáveis físicas.

Tanto o Balanced Scorecard quanto o Tableau de Bord trabalham com

indicadores ligados ao planejamento estratégico das organizações. Busca-se uma

nova forma de avaliação de desempenho pela definição de indicadores que sejam

ligados entre si e demonstrem a eficiência do Balanced Scorecard, que possibilitem

a melhora nas quatro perspectivas – do Aprendizado e Crescimento, dos Processos

de Negócios, do Cliente e Financeira –, o que acabará influenciando positivamente o

resultado de outra perspectiva, no curto e no longo prazo. Só que, para a

implantação do Balanced Scorecard, muitas diretrizes e perspectivas devem estar

claras no planejamento estratégico de cada organização.

O gerenciamento por meio de indicadores das medidas de desempenho,

segundo Atkinson et al. (2000), é importante porque esses indicadores traduzem a

estratégia em uma tela e orientam as pessoas que administram a empresa sobre como

direcionarem suas ações. Ressalta-se que, nas situações em que as empresas

escolhem um conjunto inadequado de medidas, estas acabam motivando um

desempenho impróprio. Nesta direção, a Contabilidade Gerencial, por trabalhar com a

medição do desempenho econômico das organizações ligado a estratégia da empresa,

serve como um dos meios primários que leva aos colaboradores o feedback sobre os

seus desempenhos, capacitando-os a aprenderem com o passado e melhorarem para

o futuro.

A Contabilidade Gerencial, segundo Padoveze (2004a, p.41), "significa

gerenciamento da informação contábil. Ora, gerenciamento é uma ação, não um existir.

Contabilidade Gerencial significa o uso da contabilidade como instrumento da

administração". Há tempos já são utilizadas as técnicas da contabilidade financeira na

contabilidade gerencial. Iudícibus e Marion (1986) citam que, muitas vezes, as

organizações já utilizam instrumentos dentro da contabilidade financeira que são
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tratados na contabilidade gerencial, como contabilidade de custos, na análise financeira

e de balanços, porém de maneira mais analítica, com um grau de apresentação

diferenciado, de maneira a auxiliar os gerentes em seu processo decisório.

A evolução da Contabilidade Gerencial ocorreu em quatro estágios, assim

definidos por Padoveze (2004a):

 Estágio 1 - antes de 1950, o foco eram os custos e os controles finan-

ceiros, sendo que se utilizavam as técnicas de orçamento e contabi-

lidade de custos;

 Estágio 2 - em 1965, o foco foi alterado para o fornecimento de infor-

mação para controle e planejamento por meio do uso de técnicas de

análise de decisão e contabilidade por responsabilidade;

 Estágio 3 - em 1985, o foco deslocou-se para a redução de desperdício

de recursos usados nos processos de negócios por meio das técnicas de

análise de processo e administração estratégica de custos;

 Estágio 4 - em 1995, o foco foi para a criação de valor por meio de uso

efetivo de recursos, tecnologias, como direcionadores de valor ao cliente,

acionista e inovação organizacional.

Contemplando a evolução da Contabilidade Gerencial e da Contabilidade

como uma ciência que tem como objeto o patrimônio, fica claro o caminho a ser

adotado para uma contabilidade mais abrangente: o desenvolvimento de um sistema

de informação que contemple indicadores que criem valor à empresa. Um dos

principais objetivos das Finanças Corporativas é, segundo Damodaran (2004),

maximizar o valor da empresa. Decisões sobre investimentos, financiamentos e

dividendos devem estar focados na maximização do valor da empresa.

Os investimentos podem ser entendidos como todo o ativo da organização,

podendo ele ser tangível ou intangível. O BSC entra como uma ferramenta de auxílio

à administração para o monitoramento dos ativos intangíveis, como um todo na

organização, pois sua aplicação deverá transparecer com impactos positivos nas

Demonstrações da Contabilidade Financeira, ampliando as evidências para os

acionistas e demais usuários externos da Contabilidade.
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Seguindo a linha de raciocínio exposta, o Balanced Scorecard apresenta-

se como uma ferramenta capaz de atender a esta evolução da Contabilidade, pois

contempla a organização em 4 perspectivas e não apenas na perspectiva de busca

para o atendimento somente dos resultados financeiros.

Esta pesquisa, que tem como foco o BSC, faz parte do grupo de Pesquisas

em Controle Gerencial, cuja linha de pesquisa é Controle de Gestão, do Programa

de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, da Fundação Universidade Regional de

Blumenau (FURB).

1.1 PERGUNTA DE PESQUISA

A utilização de jogos de empresa por um grupo de alunos ajuda a

compreensão dos conceitos do Balanced Scorecard?

1.2 PRESSUPOSTO

A utilização do jogo de empresa para o ensino do Balanced Scorecard

como ferramenta gerencial traz aos alunos um conhecimento mais prático sobre o

assunto, permitindo uma melhor compreensão pelos mesmos.

1.3 OBJETIVOS

Com base na pergunta da pesquisa, elaboraram-se os objetivos geral e

específicos.

1.3.1 Geral

Desenvolver metodologia baseada em jogo de empresa para ensino dos

conceitos do BSC.
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1.3.2 Específicos

a) Elaborar um jogo de empresa para o ensino do Balanced Scorecard

aplicando-o a um grupo de alunos;

b) Analisar os resultados da aplicação do jogo, comparando a

compreensão dos alunos sobre conceitos do BSC e a motivação dos

mesmos em relação a um grupo de controle (sem aplicação do jogo).

1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO

Uma das razões que justificam o interesse em pesquisar sobre o Balanced

Scorecard é o fato de o Contador, em muitas empresas brasileiras, estar participando,

de maneira efetiva, da elaboração do planejamento estratégico das organizações

juntamente com a direção das mesmas. Essa participação efetiva do contador no

planejamento estratégico das empresas implica que este profissional esteja preparado

para exercer sua função. Considerando, então, a importância de o contador estar apto

ao exercício de sua função, buscou-se desenvolver um complemento para o ensino de

disciplinas como Contabilidade Gerencial, Controladoria e outras, com o intento de

disponibilizar ao professor que ministra os conceitos do BSC uma ferramenta que o

auxilie. Optou-se, então, nesta pesquisa, pelo desenvolvimento de uma planilha de

jogos de empresa adaptada às quatro perspectivas do BSC.

O Contador, assimilando os conceitos básicos do BSC, pode auxiliar a

direção a elaborar e a executar a implantação do BSC na organização, adicionando

valor à mesma. Além disso, poderá apresentar os resultados por meio da contabi-

lidade financeira, o que ampliará seu leque de atuação, bem como poderá fornecer

informações oriundas da contabilidade gerencial.

A escolha da utilização da técnica jogos de empresa deveu-se ao fato de

que o mesmo já vem sendo aplicado com sucesso no ensino de administração,

ciências contábeis e economia, ou seja, em outras disciplinas que não o BSC,
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sendo que não se encontrou jogo de empresa específico para ensino do BSC em

nível de graduação.

Portanto, justifica-se o desenvolvimento de um jogo para o ensino do BSC,

em nível de graduação, como complemento em outras disciplinas, pois a utilização de

uma ferramenta prática (o jogo), além de contribuir com o debate sobre o Balanced

Scorecard, poderá melhorar as condições de aprendizado no ensino do BSC.

Esta pesquisa apresenta-se, também, como uma maneira de contribuir para

pesquisas ligadas ao BSC, tendo em vista que ainda é possível encontrar Instituições de

Ensino Superior que não comentam sobre esta ferramenta de gestão ou apresentam

somente os conceitos teóricos, sem fazerem, muitas vezes, uma demonstração prática,

além de que existe a necessidade de utilização de ferramentas práticas dentro de

muitas organizações.

1.5 HIPÓTESE

Para definição da hipótese, considerou-se como variável dependente a

aceitação e o conhecimento obtido sobre o BSC e como variável independente o

método de condução do curso com ou sem o jogo. Assim, estabeleceram-se as

seguintes hipóteses:

H 0 : na situação em que os grupos de alunos do período da manhã e da

tarde sejam estatisticamente semelhantes, pressupõe-se que os

grupos terão a mesma compreensão dos conceitos do BSC.

H 1 : na situação em que os grupos de alunos do período da manhã e da

tarde sejam estatisticamente semelhantes, pressupõe-se que a

compreensão dos conceitos do BSC seja superior no período da manhã

em função da utilização conjunta do jogo e das aulas teóricas.
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1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO

A apresentação deste trabalho obedece a uma estrutura delimitada em

divisões. No capítulo 1, Introdução descreve-se o problema e perguntas da pesquisa,

apresentam-se os pressupostos, indicam-se os objetivos geral e específicos e a

justificativa seguem a hipótese e a estrutura do trabalho.

No capítulo 2, Fundamentação Teórica, são tratados os aspectos do

Balanced Scorecard com abertura das suas perspectivas, mapas estratégicos,

algumas pesquisas realizadas no Brasil sobre o ensino do Balanced Scorecard, uma

abordagem sobre jogos de empresa.

No capítulo 3, a pesquisa trata do método, bem como da sua aplicação e

forma de apresentação, sendo dividido em delimitação e design da pesquisa,

população e amostra, coleta de dados, procedimentos e coleta de dados e

limitações da pesquisa.

No capítulo 4, apresenta-se o desenvolvimento da pesquisa, estando

dividido em desenvolvimento do jogo e aplicação do jogo.

No capítulo 5, apresentam-se os resultados da análise da aplicação do

jogo em um grupo de alunos.

No capítulo 6, apresentam-se as conclusões da pesquisa, procurando

responder aos objetivos iniciais.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo apresenta-se a fundamentação teórica do trabalho. Abordam-

se o Balanced Scorecard, Mapas Estratégicos, Pesquisas sobre o Balanced Scorecard,

Abordagem aos jogos de empresa e o Ensino do Balanced Scorecard no Brasil.

2.1 BALANCED SCORECARD

O Balanced Scorecard foi colocado à disposição do mundo empresarial num

momento em que um conjunto de fatores exigia mais do que medir a saúde financeira

das organizações nele inseridas, ou seja, exigia medir a saúde estratégica dessas

organizações em longo prazo. Isto significa que as medidas financeiras revelam-se

inadequadas para orientar e avaliar a trajetória das empresas na era da informação,

trajetória esta caracterizada pela geração de valor futuro investido em clientes,

fornecedores, funcionários, processos, tecnologia e inovação.

Assim, o surgimento da necessidade de construir capacidades competitivas

de longo alcance, paralelas ao objeto estático da contabilidade financeira de custos,

levou à compreensão de que as medidas financeiras tradicionais que contam a história

dos acontecimentos passados não eram suficientes para direcionar os investimentos

em capacidade de longo prazo e relacionamento com os clientes, não atendendo, por

isso, às novas necessidades competitivas.

De acordo com Herrero Filho (2005), os fatores que contribuíram não só

para a criação do Balanced Scorecard, como também para torná-lo uma das mais

importantes ferramentas de gestão da última década do século XIX e do início do

século XX, são os seguintes:

a) o reconhecimento dos empresários, executivos e analistas de mercado

de que os indicadores financeiros não conseguiam orientar a gestão

das organizações que vivenciavam a migração da criação de valor dos

ativos tangíveis para os ativos intangíveis;
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b) a percepção de que a maioria dos sistemas de mensuração de desem-

penho das empresas não estava vinculada à estratégia competitiva, o

que direcionava o foco de atenção dos executivos para a mensuração

de resultados operacionais em detrimento da gestão estratégica;

c) a conscientização da necessidade de criação de uma estrutura, uma

linguagem e um sistema de comunicação e de informação que transmi-

tisse e alinhasse a força de trabalho com a estratégia competitiva.

Dessa forma, o Balanced Scorecard veio para corrigir os modelos de medição

tradicionais, seguindo uma linha de raciocínio sistêmica, procurando operacionalizar as

estratégias da empresa por meio de objetivos e indicadores.

Neste sentido, Padoveze (2004b) ressalta que, apesar da conotação

estratégica, o BSC atua fortemente na área operacional, pois, na realidade, objetivos

e metas de cunho operacional constituem grande parte dos indicadores.

2.1.1 Principais conceitos

Kaplan e Norton (1997) definem o Balanced Scorecard como uma ferramenta

ou metodologia que "traduz a missão e a visão da empresa num conjunto abrangente

de medidas de desempenho que serve de base para um sistema de medição e gestão

estratégica". De acordo com esta definição, o BSC oportuniza a identificação, pelos

empresários e executivos, das atividades críticas da organização que geram valor aos

acionistas, clientes, colaboradores, fornecedores e comunidade.

Os criadores ainda explicam que esta ferramenta integra-se ao fluxo de

valor da organização, sendo que fornece um novo referencial para a descrição da

estratégia mediante a conexão de ativos tangíveis e intangíveis em atividades

criadoras de valor (KAPLAN; NORTON, 1997).

Ainda segundo Kaplan e Norton (1997), o Balanced Scorecard complementa

as medidas financeiras do desempenho passado trazendo medidas que impulsionam o

desempenho futuro. Os objetivos e medidas do Scorecard derivam da visão e estratégia
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da empresa, focalizando o desempenho organizacional sob quatro perspectivas que

formam a estrutura do Balanced Scorecard: a financeira, a do cliente, a dos processos

internos e de aprendizado e crescimento.

Para Atkinson et al. (2000), o Balanced Scorecard reflete a primeira

tentativa sistemática de desenvolver um projeto para o sistema de avaliação de

desempenho focando os objetivos da empresa, coordenando a tomada de decisão

individual e provisionando uma base para o aprendizado organizacional. O autor

esclarece que o Balanced Scorecard deve ser visto como uma filosofia ao invés de

uma fotocópia do sistema de avaliação de desempenho implementado por qualquer

empresa, sendo que o scorecard equilibra a medição do desempenho considerando

os resultados e as causas do desempenho sobre os objetivos primários da empresa.

Herrero Filho (2005) vê o Balanced Scorecard em duas dimensões: como

sistema de gestão e como ferramenta gerencial. Como um sistema de gestão, o

BSC traduz a estratégia da empresa em objetivos, medidas, metas e iniciativas de

fácil entendimento pelos seus participantes; como ferramenta gerencial, permite

capturar, descrever e transformar os ativos intangíveis da organização em valor para

os acionistas.

Herrero Filho (2005, p.44) ainda explica que

A compreensão do fluxo ‘missão, visão e estratégia’ é fundamental para o
desenvolvimento dos projetos de Balanced Scorecard, uma vez que sua
metodologia revela uma contínua interação com esses conceitos. Todo o
modelo é desenvolvido a partir da idéia de Kaplan e Norton, no sentido de
que o Balanced Scorecard deve esclarecer e traduzir a missão e a visão de
uma organização, seja ela uma corporação, uma unidade de negócios, uma
instituição ou uma organização sem fins lucrativos, em medidas e objetivos
de fácil entendimento por todos os seus participantes.

O autor acima citado coloca a missão e a visão da empresa como conceitos

centrais da gestão estratégica, razão pela qual alerta para a importância de a

organização externar sua missão e visão de forma simples, concisa e clara para que

seus colaboradores tenham o entendimento real de cada um desses conceitos.
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Na concepção de Padoveze (2004a), o Balanced Scorecard é um comple-

mento das medidas de desempenho não-financeiras. Neste caso, a proposta de

adoção do conceito do Balanced Scorecard objetiva unir a visão estratégica com as

fases de execução e controle no processo de gestão empresarial. Isso porque a

administração baseada somente em indicadores financeiros que trate basicamente

da análise dos atos e fatos expressos monetariamente deixa falhas na gestão em

virtude da não-avaliação das outras perspectivas.

Niven (2005) tece algumas críticas acerca do excesso na utilização das

medidas financeiras, tais como:

a) não é consistente com a realidade atual dos negócios: as medidas finan-

ceiras tradicionais foram criadas para comparar períodos anteriores

baseados em padrões internos de desempenho. Essas medições são de

pouca ajuda para mostrar os primeiros sinais de problema relacionados ao

cliente, à qualidade ou aos problemas e oportunidade do funcionário;

b) dirige olhando pelo espelho retrovisor: sabe-se e a experiência tem

demonstrado que os grandes resultados financeiros obtidos em um

mês, trimestre ou, até mesmo, durante um ano, não são, de forma

alguma, indicadores do desempenho financeiros futuros;

c) tende a reforçar a cultura funcional. Os contextos financeiros são

normalmente preparados pela área funcional; hoje, vêem-se equipes

compostas por diversas áreas funcionais reunidas para solucionar

problemas prementes e criar valor de formas jamais imaginadas. Os

sistemas tradicionais de medição financeira não têm como calcular o

valor real ou o custo desses relacionamentos;

d) sacrifica o pensamento a longo prazo. Muitos programas de modificação

importam em graves medidas redutoras de custos que podem causar um

impacto positivo na organização do contexto financeiro a curto prazo.

Porém, esses esforços para reduzir custos sempre visam às atividades

criadoras de valor a longo prazo da empresa, como a pesquisa e o
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desenvolvimento. Esse enfoque nos ganhos a curto prazo obtidos em

detrimento da criação de valor a longo prazo pode conduzir à subutilização

dos recursos da organização.

Kallas (2003), como contribuição de suas pesquisas, trouxe uma coletânea de

publicações abordando o BSC como ferramenta de gestão, e não, como um sistema de

medição de desempenho.

Assim, o BSC, como sistema gerencial, procura transformar as estratégias da

empresa em níveis operacionais, procurando transmitir aos gestores uma visão da

empresa em quatro perspectivas, já mencionadas.

Niven (2005) comenta que o BSC auxilia organizações a superarem duas

questões centrais: a medição eficiente do desempenho organizacional e a estratégia

de implementação.

A visão e a estratégia da empresa são traduzidas em objetivos e medidas

que refletem os interesses e as expectativas de seus acionistas e agrupadas em

quatro diferentes perspectivas, quais sejam: a financeira, a do cliente, a dos

processos internos e de aprendizado e crescimento.

2.1.2 Causa e efeito

Para conseguir quebrar a barreira de uma simples estratégia ou um

conjunto vazio de indicadores, é necessário realizar a vinculação de Causa e Efeito,

mais conhecidos como mapas estratégicos.

Niven (2005) comenta que desenvolver uma série de medidas que se

interligam ao descrever sua estratégia permite que a organização não apenas meça

a implementação de sua estratégia, como também descreva todas as formas de se

criar valor. As vinculações de causa e efeito definem a trilha específica que a

empresa percorrerá para conquistar sua estratégia e que, sem contar com esta série

de conexões, ela terá nada mais do que uma coleção de medidas financeiras e não-

financeiras. A vinculação causa e efeito também serve como uma ferramenta de

diagnóstico altamente eficiente para examinar o BSC da organização.
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2.1.3 Perspectivas do Balanced Scorecard

De acordo com Kaplan e Norton (2004, p.10), o modelo das quatro

perspectivas utilizado para definir a estratégia de criação de valor da organização

propicia às equipes executivas uma linguagem comum para a discussão da trajetória

e das prioridades dos seus empreendimentos. Para isso, além da utilização do mapa

estratégico, é necessária a escolha de indicadores para mensurar o desempenho

empresarial dentro das quatro perspectivas; não existe um número exato de quantos

indicadores a organização deve utilizar.

Ao utilizar os indicadores sem realizar a conexão de causa-efeito, tem-se

nada mais que uma coleção especial de medidas financeiras e não-financeiras, pois,

ao desenvolver uma série de medidas que se interligam, descrever sua estratégia

permite que a organização não apenas meça a implementação dessa estratégia,

como também descreva todas as formas de se criar valor. Além disso, (KAPLAN e

NORTON, 2004, p.10) ainda afirmam que:

os indicadores estratégicos podem ser vistos não como medidas de
desempenho nas quatro perspectivas independentemente, mas como uma
série de relações de causa e efeito entre os objetivos, quatro perspectivas
do Balanced Scorecard.

Niven (2005) comenta que o segredo para definir o número de medidas de

desempenho é garantir a descrição detalhada da estratégia ao longo das quatro

perspectivas, sendo que, ao contar sua história estratégica, será verificada uma

mistura suficiente das principais medidas de resultado e orientadores de

desempenho dispersos ao longo do Scorecard. Essas medidas de resultados não

devem ficar isoladas para que ocorra a vinculação de causa-efeito ou mapas

estratégicos que servem como receita para o sucesso.

2.1.3.1 Perspectiva financeira

Os indicadores financeiros representam os objetivos de longo prazo de uma

organização visando, basicamente, ao retorno sobre os investimentos realizados em

uma empresa. A escolha de indicadores, apesar de derivar diretamente das estratégias
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da organização, pode dar margem a muitas dúvidas. É nesse sentido que surge a

perspectiva financeira. Kaplan e Norton (1997, p.26) esclarecem que

O BSC conserva a perspectiva financeira, visto que as medidas financeiras
são valiosas para sintetizar as conseqüências econômicas imediatas de
ações consumadas. As medidas de desempenho indicam a estratégia de
uma empresa, se sua implementação e execução estão contribuindo para a
melhoria dos resultados financeiros. Objetivos financeiros normalmente
estão relacionados à lucratividade – medida, por exemplo, pela receita
operacional, o retorno sobre o capital empregado ou, mais recentemente, o
valor econômico agregado. Os objetivos financeiros alternativos podem ser
o rápido crescimento das vendas ou a geração de fluxo de caixa.

No que se refere à perspectiva financeira, Padoveze (2004a, p.92) explicita

que "[...] os vetores operacionais e estratégicos estão relacionados com o objetivo da

empresa e a visão do lucro como medida da eficácia empresarial. Portanto, relaciona-se

ao elemento mais importante de um sistema, que é seu objetivo".

Neste sentido, Kaplan e Norton (1997) comentam que os objetivos

financeiros podem diferir consideravelmente em cada fase do ciclo de vida de uma

empresa, o que faz com que a teoria da estratégia empresarial sugira várias

estratégias diferentes, de acordo com a fase em que se encontra a empresa. Esses

autores citam três fases: de crescimento, de sustentação e de colheita.

Para Kaplan e Norton (1997), empresas em fase de Crescimento são aquelas

que se encontram nos estágios iniciais, possuem produtos e serviços com significativo

potencial de crescimento e que, para aproveitar esse potencial, muitas vezes, precisam

comprometer recursos consideráveis. As empresas que se encontram nessa fase

podem até operar com fluxos de caixa negativos e baixas taxas de retorno sobre o

capital investido, o que mostra que os objetivos financeiros globais para as empresas

que estão nessa fase são os percentuais de crescimento da receita e de aumento de

vendas para determinados mercados, grupos de clientes e regiões.

No que tange à fase de Sustentação, Kaplan e Norton (1997) esclarecem que,

provavelmente, a maioria das unidades de negócios de uma empresa está nesta fase,

na qual conseguem atrair investimentos e reinvestimentos. Essas empresas, ao invés

de longos investimentos de retorno a longo prazo e da opção de expansão feita na fase

de crescimento, possuem projetos de investimento direcionados mais para aliviar



26

estrangulamentos, ampliar a capacidade e buscar a melhoria contínua. Espera-se que

essas empresas mantenham a participação de mercado e que consigam, com isso,

aumentá-la um pouco a cada ano.

De acordo com esses autores, algumas empresas, após terem alcançado

uma fase de maturidade no seu ciclo de vida, encontram-se na fase da Colheita, ou

seja, as empresas que estão nessa fase desejam colher os investimentos feitos na

fase de crescimento e sustentação. Sendo assim, nesta fase, não se justificam mais

investimentos significativos. Isto significa que os investimentos devem ser feitos de

forma suficiente para manter equipamentos e capacidades, não para ampliar ou

gerar novas capacidades e que qualquer projeto de investimento deve ter períodos

de retorno muito definidos e curtos. Nessa fase, a principal meta é maximizar o fluxo

de caixa em benefício da empresa.

A figura 1 apresenta um exemplo de utilização de estratégia da unidade de

negócio demonstrando os temas estratégicos em cada uma das etapas vistas.

TEMAS ESTRATÉGICOS

AUMENTO E MIX REDUÇÃO DE CUSTO/ UTILIZAÇÃO DOS

DE RECEITA AUMENTO DE PRODUTIVIDADE ATIVOS

Aumento da taxa de Receita/Funcionário Investimento (percentual de
vendas por segmento vendas)

Percentual de receita gerado
por novos produtos,

C
R

E
S

C
IM

E
N

TO

serviços e clientes

Fatia de clientes e contas-alvo Custos versus custos dos Índices de capital de giro
Vendas Cruzadas Concorrentes (ciclo de caixa a caixa)
Percentual de receita gerado Taxas de redução de custos ROCE por categoria-
por novas aplicações Despesas indiretas chave de ativo
Lucratividade por clientes e (percentual de vendas) Taxa de utilização dos ativosS

U
S
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N

TA
Ç

Ã
O

linhas de produtos

Lucratividade por clientes e Custos unitários (por unidade Retorno
linhas de produtos de produção, por transação) Rendimento (throughput)
Percentual de clientes não-
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Figura 1 - Medição dos temas financeiros estratégicos

Fonte: Kaplan e Norton (1997, p.55)
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Em se tratando da definição dos indicadores, ressalta-se que não existe

uma receita pronta para a escolha dos mesmos. Entretanto, Niven (2005) comenta

que se pode esperar a seguinte distribuição de medidas para um BSC de boa

qualidade dentro da perspectiva financeira, ou seja, três ou quatro medidas de

resultados financeiros antecipados. A organização deve ser bastante clara a essas

metas financeiras e não exigir muitas medidas métricas. Schmidt (2002, p.136)

comenta que, dependendo

[...] do objetivo que se quer alcançar, o indicador pode ser financeiro ou
não-financeiro, importando, isto sim, demonstrar a realidade que se
pretende conhecer com mais transparência. Provavelmente essa exigência
aumenta a responsabilidade do profissional, que define os indicadores para
avaliação do desempenho empresarial, mas, ao mesmo tempo, abre espaço
para o uso da criatividade, já que, não existindo empresas iguais, também
não existem indicadores que possam ser utilizados com sucesso em mais
de uma organização empresarial.

Os principais indicadores financeiros tradicionais, conforme Schmidt

(2002), são:

a) Indicadores relacionados com o faturamento: faturamento (valor),

faturamento no exterior (valor), faturamento estimado (valor), evolução

do faturamento (valor ou %), evolução do faturamento estimado (valor

ou %), faturamento do produto (valor), faturamento por funcionário

(valor), participação do produto no faturamento (%), participação do

cliente no faturamento (%), estimativa de faturamento por cliente (valor),

perda de faturamento em relação à concorrência (valor), vendas a prazo

(valor), evolução de vendas a prazo (%), vendas líquidas (valor),

estimativa de vendas líquidas (valor), participação das lojas do Brasil no

faturamento (%), valor das exportações, evolução das exportações (%),

estimativa de exportações (valor), participação do cliente no total das

exportações (%);

b) Indicadores de margem (bruta, líquida, operacional e lucro): margem bruta

(%), evolução da margem bruta (%), margem líquida (%), margem

operacional (%), evolução da margem operacional (%), margem de lucro

(%), margem de lucro em relação ao faturamento (%);
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c) Indicadores relacionados com o resultado: resultado (valor), resultado

da subsidiária (valor), resultado por ação (valor), evolução da perda de

resultado por ação em relação à concorrência (%), evolução do

resultado (%), evolução do resultado estimado (%);

d) Indicadores relacionados com o endividamento: endividamento (%),

evolução do endividamento (%);

e) Indicadores relacionados com a liquidez: liquidez geral, liquidez corrente,

liquidez seca;

f) Indicadores relacionados com a rentabilidade: rentabilidade (%), rentabi-

lidade do ativo (%), evolução da rentabilidade do ativo (%), rentabilidade

do patrimônio (%);

g) Indicadores relacionados com custos: evolução dos custos (valor ou

%), estimativa da evolução dos custos (valor), estimativa de dimi-

nuição dos custos unitários (valor), custos unitário (valor), evolução do

custo unitário (valor);

h) Indicadores relacionados com o investimento: capital inicial (valor), inves-

timento inicial no empreendimento (valor), investimentos (valor), inves-

timento estimado (valor), evolução dos investimentos (%), investimento no

Brasil (valor), investimento em treinamento (valor), investimento na fábrica

(valor), investimento em novas fábricas (valor), investimento em marketing

em relação ao faturamento (valor), investimento em instalações (valor),

investimento em novos equipamentos (valor).

i) Outros indicadores: rotação do estoque (%), evolução do capital de giro

(%), retorno sobre o capital (%), evolução do valor das ações (%),

evolução do lucro por ação estimado (%), valor de mercado (valor),

evolução do valor de mercado (%), valor da empresa (valor), valor da

empresa estimado (valor), valor da franquia (valor), valor agregado

(valor), valor das importações (valor), preço relativo do produto (valor),

capital próprio (valor), aumento de capital (valor), ativos (valor),

patrimônio (valor), evolução do patrimônio (%), evolução do preço (%).
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Além dos indicadores citados, Niven (2005) contribui com uma lista de um

grupo de medidas financeiras normalmente utilizadas como: total de ativos, total de

ativos por funcionário, lucros em porcentagem de ativos totais, receitas em ativos

líquidos, receita em ativos totais, rendimento/ativos totais, margem bruta, lucro

líquido, lucro em porcentagem de vendas, lucro por funcionário, receita, receita de

novos produtos, receita por funcionário, rendimento patrimonial líquido (ROE),

rendimento sobre o capital empregado (ROCE), taxa de retorno sobre o capital

investido (ROI), valor econômico adicionado (EVA), valor de mercado adicionado

(MVA), valor adicionado por funcionário, taxa de crescimento composta, dividendos,

valor de mercado, valor da ação, mistura do acionista, lealdade do acionista, fluxo de

caixa, custos totais, taxa de crédito, dívida, dívida em patrimônio líquido, juros

recebidos, vendas diárias a receber, giro das contas a receber, dias a pagar, dias em

estoque, taxa de giro de estoque.

Outros indicadores podem ser obtidos por meio das técnicas de análise de

balanço estática e dinâmica, os quais apresentam-se a seguir.

a) Análise estática

Prazo médio de estocagem: segundo Assaf Neto (2003, p.109), "indica

médio necessário para a completa dos estoques da empresa".

360
VendidosProdutosdosCusto

Médio Estoque   estocagem de médio Prazo ⋅=

Prazo médio de pagamento a fornecedores (PMPF): segundo Assaf

Neto (2003, p.109), "revela o tempo médio (expresso em meses ou

dias) que a empresa tarda em pagar suas dívidas (compras a prazo) de

fornecedores".

Fórmula:

360
prazo a anuais Compras

média res)(fornecedo pagar a Contas   PMPF ⋅=
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Para achar o valor de compras anuais a prazo, utiliza-se a fórmula do

inventário periódico que é: Custo dos produtos vendidos = Estoque

inicial + Compras – Estoque final. Isolando-se: Compras = Custo dos

produtos vendidos – Estoque inicial + Estoque final.

Prazo médio de cobrança (PMC) =

360
prazo a anuais Vendas

(média) prazo a vendas de esprovenient receber a Valores
  (PMC) cobrança de médio Prazo ⋅=

Prazo médio de pagamento de cobrança: segundo Assaf Neto (2003, p.

110), "[...] revela o tempo médio (meses ou dias) que a empresa

despende em receber suas vendas realizadas a prazo".

Ciclo operacional total: segundo Assaf Neto (2003, p.456), "[...] é composto

de todas as fases operacionais da empresa, iniciando-se no momento do

recebimento dos materiais a serem utilizados no processo de produção e

encerrando-se na cobrança das vendas realizadas".

Fórmula:

Ciclo operacional total = Prazo médio de estocagem + Prazo médio de cobrança

Ciclo econômico: segundo Assaf Neto (2003, p.456), "[...] engloba

fundamentalmente toda a base de produção da empresa, ou seja,

estocagem de matérias-primas, fabricação e venda".

Fórmula:

Ciclo econômico = Prazo médio de estocagem

Ciclo financeiro: segundo Assaf Neto (2003, p.456), "[...] o ciclo

financeiro (de caixa) identifica as necessidades de recursos da empresa

que ocorrem desde o momento do pagamento aos fornecedores até o

efetivo recebimento das vendas realizadas".
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Fórmula:

Ciclo financeiro = Prazo médio de estocagem – Prazo médio de pagamento a fornecedores.

b) Análise dinâmica

Classificação das contas: para fins de análise, caracteriza-se como Ativo

permanente, as contas não-cíclicas que compreendem: Realizável a longo

prazo e Ativo permanente, e Passivo permanente compreende o Passível

exigível a longo prazo e Patrimônio líquido. Conforme Fleuriet (1980, p.13),

certas contas apresentam uma movimentação tão lenta, quando analisadas
isoladamente ou em relação ao conjunto de outras contas, que, numa
análise de curto prazo, podem ser consideradas como permanentes ou não
cíclicas. Outras contas apresentam um movimento ‘contínuo e cíclico’,
exigindo, finalmente, as que apresentam movimento descontínuo e errático.

Necessidade de capital de giro (NCG): segundo Fleuriet (1980, p.14),

Quando, no ciclo financeiro, as saídas de caixa ocorrem antes das entradas
de caixa, a operação da empresa cria uma necessidade de aplicação
permanente de fundos, que se evidencia no balanço por uma diferença
positiva entre o valor das contas cíclicas do ativo e das contas cíclicas do
passivo. Denomina-se de Necessidade de capital de giro (NCG) esta
aplicação permanente de fundos. Chamando-se de ativo cíclico a soma das
contas cíclicas do ativo e de passivo cíclico a soma das contas cíclicas do
passivo, a Necessidade de capital de giro define-se pela expressão: NCG =
ativo cíclico – passivo cíclico.

Tesouraria: segundo Fleuriet (1980, p.20), "denomina-se de ativo errático

as contas erráticas do ativo, e de passivo errático as contas erráticas do passivo, o

Saldo de tesouraria (T) define-se com a diferença entre o ativo e o passivo errático:

T = Ativo errático – Passivo errático".

Entende-se como ativo errático as contas Caixa, Bancos e Aplicações

financeiras de liquidez imediata, por não fazerem parte do objeto principal da

empresa. Como passivo errático, entende-se as contas Duplicatas descontadas e

Empréstimos bancários de curto prazo, pois são origens de recursos onerosos que

geram ônus financeiro para a entidade.
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2.1.3.2 Perspectiva dos clientes

Nesta perspectiva, o foco está em fomentar as estratégias relacionadas

aos clientes. Em relação à perspectiva dos clientes, Kaplan e Norton (1997, p. 67)

elucidam que

[...] as empresas identificam os segmentos de clientes e mercado nos quais
desejam competir. Esses segmentos representam as fontes que irão produzir o
componente de receita dos objetivos financeiros da empresa. A perspectiva dos
clientes permite que as empresas alinhem suas medidas essenciais de
resultados relacionados aos clientes – satisfação, fidelidade, retenção, captação
e lucratividade – com segmentos específicos de clientes e mercado. Além
disso, permitem a clara identificação e avaliação das propostas de valor
dirigidas a esses segmentos. As propostas de valor são os vetores, os
indicadores de tendências, para as medidas essenciais de resultados na
perspectiva dos clientes.

Os clientes são os principais financiadores de seu negócio por meio do

lucro, principal origem de recurso da empresa. Neste sentido, a internet ocupa papel

de destaque, pois, por meio dela, o mundo atual permite o acesso a informações de

forma muito rápida, o que possibilita realizar cotações no mundo todo. A relevância

desta facilidade reside no fato de que manter o cliente requer um trabalho que

envolve criatividade e monitoramento do mercado e avaliação dos aspectos

econômicos, de novas ameaças e de potenciais clientes. Desta forma, atacar um

nicho de mercado específico e, ao mesmo tempo, monitorar a perspectiva de

clientes vem em auxílio da área empresarial, constituindo-se uma ferramenta

gerencial aliada às demais perspectivas.

Padoveze (2004a, p.585) define que "o enfoque do cliente claramente

relaciona-se com o componente da saída do processo sistêmico, pois os clientes é

que recebem os produtos e serviços gerados pelo sistema empresa".

Pode-se definir os processos de gestão de clientes como sendo quatro,

assim apresentados por Kaplan e Norton (2004, p.109):
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1. Selecionar clientes: Identificar segmentos de clientes atraentes para a
empresa, elaborar proposições de valor específicas a esses segmentos e
criar uma imagem de marca que atraia clientes desses segmentos para
os produtos e serviços da empresa.

2. Conquistar clientes: Comunicar a mensagem ao mercado, atrair clientes
potenciais e convertes os clientes potenciais em clientes efetivos.

3. Reter clientes: Garantir a qualidade, corrigir os problemas e transformar
os clientes em ‘fãs ardorosos’, altamente satisfeitos.

4. Cultivar relacionamentos como os clientes: Conhecer os clientes,
construir relacionamentos com eles, aumentar a participação da empresa
nas atividades de compra dos clientes-alvo.

Niven (2005) comenta que, nesta perspectiva, o número de indicadores

pode ser entre cinco e oito, sendo que sua proposta de valor determinará a

composição de suas medidas. A perspectiva do cliente deverá conter um grande

número de indicadores de tendência.

Os principais indicadores relacionados com a perspectiva relacionada ao

cliente, conforme adaptação de Schmidt (2002), são:

a) Indicadores relacionados com o cliente: número de clientes, evolução

do número de clientes, estimativa da evolução do número de clientes,

número de usuários;

b) Indicadores relacionados com volume de vendas: número de unidades

vendidas, volume de vendas, volume de vendas do produto, estimativa

do volume de vendas do produto, volume de vendas em relação à

média ideal, evolução do volume de vendas, evolução do volume de

vendas unitário, estimativa do volume de vendas, participação do pro-

duto no volume de vendas, estimativa de exportação (volume);

c) Indicadores relacionados com participação no mercado: participação no

mercado, estimativa de participação no mercado, evolução da partici-

pação no mercado, participação no mercado dos produtos, evolução da

participação no mercado do produto.

d) Indicadores relacionados com posição no mercado: posição no mercado,

evolução da posição no mercado, posição na Revista Maiores e Melhores,

posição na Revista Entrepreneur, posição na Revista Fortune, posição no

guia Exame – As Melhores Empresas para Trabalhar, posição no ranking

de fabricantes.
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Niven (2005) cita um grupo de exemplos de medidas do cliente: satisfação do

cliente, fidelidade do cliente, fatia de mercado, reclamações do consumidor,

reclamações solucionadas no primeiro contato, taxa de rendimento, tempo de resposta

ao pedido do cliente, preço direto, preço comparado ao da concorrência custo total para

o consumidor, duração média do relacionamento com o cliente, perda da clientela,

retenção da clientela, taxa de aquisição de clientes, porcentagem da receita gerada por

novos clientes, número de consumidores, venda anual por consumidor, taxa de ganho

(vendas realizadas/contato de venda), visitas do cliente à empresa, quantidade de

anúncios publicados, número de propostas apresentadas, reconhecimento da marca,

taxa de retorno, número de congressos assistidos, volume de vendas, quantidade de

gastos com a clientela-alvo, vendas por veículo, porte médio da clientela, quantidade de

clientes por funcionário, gastos com atendimento ao consumidos, lucratividade do

cliente, freqüência (número de transações de venda).

Perspectiva dos processos internos da empresa

Segundo Kaplan e Norton (2004, p.97),

Para a perspectiva dos processos internos da empresa, os executivos
identificam os processos mais críticos para a realização dos objetivos dos
clientes e acionistas. As empresas costumam desenvolver objetivos e
medidas para essa perspectiva depois de formular objetivos e medidas para
as perspectivas financeiras e do cliente [...] Para o Balanced Scorecard,
recomendamos que os executivos definam uma cadeia de valor completa
dos processos internos que tenha início com o processo de inovação –
identificação das necessidades atuais e futuras dos clientes e
desenvolvimento de novas soluções para essas necessidades -, prossiga
com os processos de operações – entrega dos produtos e prestação dos
serviços aos clientes existentes – e termine com o serviço pós-venda –
oferta de serviços pós-venda que complementem o valor proporcionado aos
clientes pelos produtos ou serviços de uma empresa.

Padoveze (2004a, p.585) complementa que o "enfoque dos processos do

negócio relaciona-se com o elemento processamento do sistema. Portanto, há que

haver indicadores que monitorem os objetivos e metas para gestão dos processos

de negócios".
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Kaplan e Norton (1997) definem a cadeia de valores dos processos

internos considerando que, em uma cadeia de valor genérica, ela serve de modelo

para que as empresas se adaptem ao construir a perspectiva dos processos

internos, sendo este modelo dividido em três processos: Inovação, Operações e

Serviços Pós-Venda.

Kaplan e Norton (1997) consideram o Processo de Inovação como a onda

longa de criação de valor, na qual as empresas primeiramente identificam e cultivam

novos mercados, novos clientes e as necessidades dos clientes atuais. Mantendo-se

nessa onda de criação de valor e crescimento, as empresas projetam e desenvolvem

novos produtos e serviços, o que lhes permite atingir novos mercados e clientes e

satisfazer as necessidades recém-identificadas dos clientes.

No Processo de Inovação, primeiramente, os gerentes realizam pesquisas

de mercado identificando o tamanho do mercado, a natureza das preferências dos

clientes e os pontos de preço para cada produto ou serviço; com base nessas

informações, inicia-se o processo de projetos e desenvolvimento de novos produtos.

O segundo passo do Processo de Inovação é dado pelo grupo de pesquisa

e desenvolvimento da empresa que realiza pesquisas básicas para desenvolver

produtos e serviços radicalmente novos que agreguem valor aos clientes. Esse

grupo também realiza pesquisas aplicadas para explorar as tecnologias existentes a

fim de criar a próxima geração de produtos e serviços e, finalmente, toma iniciativas

focalizadas de desenvolvimento para lançar novos produtos e serviços no mercado.

O Processo de Operações, para Kaplan e Norton (1997), representa a

onda curta da criação de valor nas empresas. Tendo início com o recebimento do

pedido de um cliente e término com a entrega do produto ou a prestação de serviço,

esse processo enfatiza a entrega eficiente, regular e pontual dos serviços existentes

aos clientes atuais.

No Serviço Pós-Venda, definido por Kaplan e Norton (1997) como a fase

final da cadeia de valor interna, incluem-se a garantia e o conserto, a correção de

defeitos e as devoluções, bem como o processamento dos pagamentos, como a
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administração de cartões de crédito. As empresas que tentam atender às expec-

tativas dos seus clientes-alvo no tocante a serviços de pós-venda de qualidade superior

podem avaliar seu desempenho aplicando a esse processo alguns dos mesmos

parâmetros de tempo, qualidade e custo descritos para os processos operacionais.

Niven (2005) comenta que o número de medidas nesta perspectiva é entre

cinco e dez e que, sob essa mesma perspectiva, foram identificados os principais

processos que a organização precisa dominar para continuar a gerar valor para clientes

e interessados comerciais. O mesmo autor ainda comenta que os processos podem se

estender para toda a organização, resultando num número maior de medidas.

Os principais indicadores de relacionados com a perspectiva dos

Processos Internos das Empresas, de acordo com Schmidt (2002), são:

a) Indicadores relacionados com a capacidade de produção: capacidade de

produção (volume), evolução da capacidade de produção (%), aumento da

capacidade de produção, aumento da capacidade de produção de um

produto, aumento da produção estimado;

b) Indicadores relacionados com tempo de fabricação: tempo de fabricação

de um produto, evolução no tempo de fabricação;

c) Indicadores relacionados com volume de produção: volume de produção

(valor), estimativa de produção (valor), estimativa de produção de uma

nova fábrica (valor);

d) Indicadores relacionados com produtividade: produção média por

funcionário (valor), evolução da produtividade;

e) Indicadores de natureza não-financeira: inovação, tempo médio de

lançamento de novos produtos, número de parcerias, retenção de clientes,

índice de retenção de clientes com reclamações, sucesso no desenvol-

vimento de novos produtos, evolução do tempo de entrega, índice de

nacionalização da produção, tempo para desenvolvimento de ferramentas

produção, evolução do tempo de desenvolvimento e lançamento do

produto, tempo de atendimento do pedido, índice de atendimento completo

a pedidos, índice de conhecimento da marca, patrimônio intangível, valor

da marca;
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f) Indicadores de natureza financeira: investimento em atendimento (valor),

investimento em modernização, investimento em software, investimento

em automação, investimento em desenvolvimento, investimento em infor-

matização, valor adicionado por funcionário e evolução dos investimentos

em informatização.

Niven (2005) fornece uma série de medidas no processo da cadeia de

fornecimento em relação:

a) ao tempo recibo de entrega pontual, tempo de duração dos pedidos,

variação do tempo de duração dos pedidos, tempo de resposta,

previsão/planejamento do tempo de duração, planejamento da variação

do tempo de duração;

b) à qualidade satisfação geral do cliente, precisão no processamento,

cumprimento perfeito do pedido (entrega pontual, pedido finalizado,

seleção cuidadosa de produtos sem defeitos, precisão na emissão de

faturas), precisão de previsões, precisão no planejamento, cumprimento

dos horários;

c) a custo giro de estoque de mercadorias prontas, vendas diárias em

circulação, custo dos serviços, tempo do ciclo cash to cash, total do custo

de entrega (custo das mercadorias, custo de transporte, custo com

armazenagem, custos com manuseio do material, custo com sistema de

informação e custos administrativos), custos com a superação da capa-

cidade, custos com a carência de capacidade;

d) a outros/apoio exceções aprovadas para o padrão (quantidade mínima

de pedidos e tempo para alteração do pedido) e disponibilidade da

informação.

Com relação às medidas internas, Niven (2005) comenta: custo médio por

transação, entrega pontual, tempo médio do líder, giro do estoque, emissões

ambientais, custos com pesquisa e desenvolvimento, envolvimento comunitário,

patentes registradas, idade média das patentes, proporção de produtos novos em

relação ao total de ofertas, média mensal de estoque, taxas de utilização do trabalho,

tempo de atendimento ao pedido do cliente, porcentagem de erros, retrabalho,
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disponibilidade de base de dados para o cliente, momento do ponto de equilíbrio,

melhora do tempo do ciclo, contínuas melhorias, queixas de garantia, identificação

dos principais usuários, produtos e serviços seqüenciados, taxa interna de retorno

dos projetos novos, redução do desperdício, utilização do espaço, freqüência de

devolução, tempo ocioso, precisão do planejamento, tempo de comercialização dos

novos produtos e serviços, introdução dos novos produtos, número de histórias

positivas na mídia.

Perspectiva do aprendizado e crescimento

Kaplan e Norton (1997, p.97) explicam que

Os objetivos da perspectiva de aprendizado e crescimento oferecem a infra-
estrutura que possibilita a consecução de objetivos ambiciosos nas outras
três perspectivas. Os objetivos da perspectiva de aprendizado e
crescimento são os vetores de resultados excelentes nas três primeiras
perspectivas do scorecard.

Para um melhor entendimento, Kaplan e Norton (1997) revelam três

categorias principais para a perspectiva do aprendizado e crescimento: Capacidade

dos Funcionários; Capacidade dos Sistemas de Informação; Motivação,

Empowerment e Alinhamento.

A figura 2 apresenta a estrutura de mediação do aprendizado e cres-

cimento apresentada por Kaplan e Norton.

Indicadores Essenciais 
Resultados 

Retenção dos 
funcionários 

Produtividade 
dos 

Funcionários Satisfação 
dos 

funcionários 

Competências 
do Quadro de 
Funcionários 

Infra-
estrutura 

Tecnológica 

Clima para a 
Ação 

Vetores 

Figura 2 - A estrutura de medição do aprendizado e crescimento
Fonte: Kaplan e Norton (1997, p.135)
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Na Capacidade dos Funcionários, segundo Kaplan e Norton (1997), as

idéias que permitem melhorar os processos e o desempenho para os clientes cada

vez mais emanam dos funcionários da linha de frente, que se encontram mais

próximos dos processos internos e dos clientes da organização. Essa mudança

exige grande reciclagem dos funcionários para que suas mentes e capacidades

criativas sejam mobilizadas no sentido dos objetivos organizacionais. Neste sentido,

as maiorias das empresas traçam objetivos para os funcionários extraídos de uma

base comum de três medidas de resultados que são: Satisfação dos Funcionários,

Retenção de Funcionários e Produtividade dos Funcionários.

Niven (2005) comenta que o número de medidas deve ficar entre três e seis

medidas, pois estas medidas agem como facilitadores das outras três medidas, elas

são sempre as mais difíceis de serem isoladas e serem objetos de acordo. Alguns

indicadores definidos por Schmidt (2002) para medir a capacidade dos funcionários são:

número de funcionários, evolução do número de funcionários, número de funcionários

por departamento, índice de novos funcionários, idade média dos funcionários, número

de funcionários no exterior, número de postos de trabalho, número de contratações,

número de terceirizados, número de demissões e estimativa de demissões.

Niven (2005) também fornece uma série de medidas relativas à aprendizagem

e ao crescimento do funcionário: participação do funcionário em associações de classes

e sindicatos, investimento em treinamento por cliente, tempo médio de serviços

prestados, porcentagem de funcionários com diploma de nível superior, número de

funcionários treinados interfunções, absenteísmo, taxa de giro, sugestões dos funcio-

nários, satisfação dos funcionários, participação nos planos de detenção de ações,

acidentes de trabalho, valor adicionado por funcionário, índice de motivação, número de

pedidos circulando por cargo, taxa de diversificação, índice de empowerment (número

de gerentes), qualidade de trabalho ambiental, classificação da comunicação interna,

produtividade do funcionário, número de scorecards produzidos, promoção da saúde,

horas de treinamento, índice de cobertura da competência, conquista de metas

pessoais, término de avaliação de desempenho no prazo, desenvolvimento da

liderança, planejamento da comunicação, acidentes relatados, porcentagem de
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funcionários com computadores, índice de informações estratégicas, designações

interfuncionais, gestão do conhecimento e violações éticas.

Para Kaplan e Norton (1997), no que concerne à categoria Motivação,

Empowerment e Alinhamento, mesmo os funcionários habilitados não contribuirão para

o sucesso organizacional se não forem motivados a agir no melhor interesse da

empresa ou se não tiverem liberdade para decidir ou agir. Os autores igualmente

explicam que as medidas de melhoria, o resultado tangível da implementação bem-

sucedida das sugestões dos funcionários não precisa se restringir à redução de custos

e despesas.

Dentre os fatores da Teoria de Motivação que explicam o comportamento,

discutir-se-ão dois fatores desenvolvidos por Herzberg (1966, apud ATKINSON et al.,

2000): os Fatores Higiênicos e os Fatores de Satisfação.

Sobre os fatores higiênicos, Atkinson et al. (2000) explicam que se relacionam

ao contexto das tarefas executadas definindo o ambiente de trabalhos dos indivíduos e

que, quando os fatores higiênicos são pobres, o funcionário torna-se insatisfeito,

decaindo seu desempenho no trabalho. Segundo o autor, a melhoria dos fatores

higiênicos diminui o descontentamento dos funcionários. No entanto, Herzberg (1966,

apud ATKINSON et al., 2000) argumenta que os fatores higiênicos por si só não motivam

ou satisfazem os funcionários, sendo que ainda estabelecem o potencial para a

motivação, propiciado pelos fatores de satisfação.

Em consonância com Atkinson et al. (2000), os Fatores de Satisfação se

relacionam com o conteúdo da tarefa, definindo como os funcionários se sentem a

respeito de suas tarefas. Em situação na qual os fatores de satisfação são pobres,

os funcionários demonstram insatisfação. Todavia, com uma melhora neste fator

pode ocorrer uma inversão do quadro de insatisfação dos funcionários e um

aumento da motivação das atividades desenvolvidas.

Atkinson et al. (2000) complementam que, segundo a teoria de Herzberg, o

salário tem dois papéis, compreendendo o salário básico como um fator higiênico. Na

ocorrência de alguma mudança favorável ao reconhecimento por desempenho, o

funcionário recebe este como fator de satisfação.
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Capacidade dos Sistemas de Informação liga-se ao conhecimento organi-

zacional. Ponchirolli (2005, p.22) esclarece:

Grande parte do conhecimento de que uma organização necessita, embora já
existindo nela, está inacessível ou indisponível. As informações sobre os
conhecimentos existentes, bem como sobre com quem e onde encontrá-los,
são por vezes limitadas. A gestão do conhecimento visa proporcionar um
ambiente no qual se possa identificar, compartilhar e criar conhecimento que
agregará valor à empresa e contribuirá para o alcance de suas metas. É este
valor agregado pelo conhecimento que explica por que o valor de mercado de
muitas empresas supera grandemente seu valor patrimonial. Neste cenário,
torna-se necessário criar condições para que os conhecimentos acumulados
(informações, experiências, habilidades) por todo indivíduo da organização não
se percam ou não fiquem restritos a uma pequena parte dela.

Neste sentido, Padoveze (2004a, p.51) classifica os sistemas empresariais

integrados em Sistemas de Informação de Apoio à Decisão e Sistema Integrado de

Gestão Empresarial.

Quanto ao primeiro, o Sistema de Informação de Apoio à Decisão, Padoveze

(2004a) esclarece que existem sistemas específicos desenhados para auxiliar

diretamente as decisões gerenciais como refinamento dos sistemas de apoio à gestão e

que são denominados de Sistemas de Suporte à Decisão (DSS), Sistemas de

Informações Executivas (EIS) (Decision Support systems e Executive Information

Systems) e Business Intelligence (BI). Tais sistemas utilizam-se da base de apoio à

gestão e estão voltados a flexibilizar informações que não apresentam a desejada

estrutura para tomada de decisão.

No caso do Sistema Integrado de Gestão Empresarial, Padoveze (2004a)

informa que essa denominação decorre de seu objetivo fundamental de consolidação e

aglutinação de todas as informações necessárias para a gestão do sistema empresa.

São esses sistemas responsáveis por unir e integrar, por meio de recursos da

tecnologia de informação, todos os subsistemas componentes dos sistemas

operacionais e dos sistemas de apoio à gestão. O esperado é que todos os processos

de negócios da empresa possam ser visualizados em termos de um fluxo dinâmico de
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informações, disponibilizado a todos os departamentos e funções. Trata-se de permitir a

visão horizontal e de processo, opondo-se à visão tradicional verticalizada da hierarquia

funcional das empresas, mediante a completa integração do Sistema de Informação

Contábil ao Sistema de Gestão Empresarial.

Os Sistemas Integrados de Gestão Empresarial, denominados de

Enterprise Resource Planning (ERP) permitem o acoplamento de outras soluções de

tecnologia de informação como Customer Relationship Managemnet (CRM -

Gerenciamento de Relações de Clientes), Cadeia de Suprimentos, Workflow, Data

Warehousing, entre outros, e a integração em rede e com a internet.

2.2 MAPAS ESTRATÉGICOS

Para Kaplan e Norton (2004), os mapas estratégicos são uma evolução do

modelo simples que contemplam somente as quatro perspectivas: financeira, clientes,

processos e crescimento/aprendizado, acrescentando uma segunda camada de

detalhes que, por sua vez, ilustra a dinâmica temporal da estratégia e melhora a clareza

e o foco. Na prática, existem inúmeras abordagens para formular a estratégia. Contudo,

qualquer que seja o método utilizado, o mapa estratégico fornece uma maneira

uniforme e consistente para descrever a estratégia, pois facilita a definição e o geren-

ciamento dos objetivos e indicadores e representa o elo perdido entre a formulação e a

execução da estratégia.

Vasconcellos (2005) define mapas estratégicos como a representação visual

da estratégia de uma empresa. Sua principal finalidade é demonstrar a prontidão de

determinado ativo intangível para atendimento dos processos internos críticos – gestão

de operações, gestão de clientes, inovação e processos regulatórios e sociais – se

tornando uma visão consolidada das quatro perspectivas do Balanced Scorecard.

Acompanham o mapa estratégico os processos de criação de valor, gestão

de clientes, inovação, regulatórios e sociais.
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2.2.1 Exemplo de aplicação do mapa estratégico

Kaplan e Norton (2004) realizaram um estudo na empresa líder em

assistência médica no nordeste de Minnesota e Winsconsin, denominada St. Mary´s

Duluth Clinic (SMDC), que abrangeu o estudo em vinte clínicas médicas com uma

receita anual de US$ 650 milhões. A missão da empresa estudada pelos autores é:

O SMDC é um sistema de assistência médica regional, comprometido em melhorar o

estado de saúde das pessoas a quem serve:

a) promovendo a saúde pessoal e o bem-estar total de todas as pessoas;

b) prestando serviços médicos especializados, reconhecidos pela

dedicação e inovação;

c) criando valor para seus pacientes e clientes por médio do trabalho em

equipe e da melhoria contínua;

d) demonstrando liderança na educação e na pesquisa médica;

e) tratando todas as pessoas com dignidade e respeito.

Ainda Kaplan e Norton (2004) comentam que o processo de implementação

do BSC e da construção do mapa estratégico ajudou o SMDC – St. Mary´s Duluth Clinic

Health System – a perceber-se como empresa. A equipe executiva identificou áreas de

crescimento que ajudariam a respaldar áreas em crescimento. Esses subsídios internos

permitiram que o SMDC mantivesse os serviços necessários para os pacientes menos

lucrativos. O BSC auxiliou a empresa a definir três conjuntos distintos de clientes e a

identificar a melhor proposta para cada um.

A St. Mary´s Duluth Clinic Health System deu ênfase às quatro perspectivas,

em específico: financeira, de cliente, interna e de aprendizado e conhecimento.

Percebe-se que a perspectiva do cliente está estreitamente ligada à perspectiva interna,

especialmente quanto à excelência de seus processos operacionais.

Na perspectiva de aprendizado e conhecimento, a empresa St. Mary´s Duluth

Clinic Health System destaca a criação de um ambiente em que o empregado

comprometa-se com a missão da empresa, concomitantemente à busca de profis-

sionais qualificados e ao desenvolvimento de líderes no próprio ambiente.

Continuando a apresentação dos mapas estratégicos descritos por Kaplan

e Norton, o enfoque do item seguinte é o processo de criação de valor.
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2.2.2 Processo de criação de valor

Segundo Kaplan e Norton (2004), o processo de Gestão Operacional

abrange até quatro importantes processos que são: Desenvolver e Sustentar

Relacionamentos com Fornecedores; Produzir Produtos e Serviços; Distribuir e

Entregar Produtos e Serviços aos Clientes; e, por último, Gerenciar Riscos.

Em relação ao processo Desenvolver e Sustentar Relacionamentos com

Fornecedores, Kaplan e Norton (2004) explicam que um dos objetivos do relacio-

namento eficaz com os fornecedores é reduzir o "custo total de propriedade", sendo que

nele se incluem todos os custos de aquisição. Assim, nele estão incluídos os custos

externos e internos.

 Os custos internos podem ser mensurados por meio do sistema de custeio

baseado em atividades (Activity-based costing – ABC), que permitem que as

empresas distribuam os custos de compra agregados entre as diferentes atividades

de compra, como o serviço de engenharia para determinar as especificações dos

materiais, a solicitação de materiais, armazenagem, atraso na produção em

decorrência da impontualidade na entrega de materiais e outras. Outro objetivo em

relação aos fornecedores, além da redução de custos, consiste na pontualidade e

qualidade dos bens e serviços fornecidos.

No que se refere ao processo Produzir Produtos e Serviços, Kaplan e Norton

(2004) afirmam que, como parte integrante da gestão operacional, encontram-se

processos operacionais eficientes, que produzem bens e serviços utilizados pelos

clientes da organização. Programas como reengenharia, redesenho dos processos de

negócios, melhoria contínua e gestão baseada em atividade são exemplos de

programas aplicados no último século. Para que os processos sejam mais eficientes,

existem outros objetivos de negócios, tais como: reduzir os custos da produção,

melhorar continuamente os processos, melhorar a responsividade dos processos,

melhorar a utilização do ativo fixo e melhorar a eficiência do capital de giro.

O processo Distribuir Produtos e Serviços aos Clientes é definido por

Kaplan e Norton (2004) como a contraparte, na cadeia de valor, da redução do custo
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total de trabalhar com fornecedores. São exemplos de objetivos na distribuição de

produtos e serviços aos clientes: reduzir custos de servir, entregar com responsa-

bilidade aos clientes e aumentar a qualidade.

Sobre Gerenciar Riscos, Kaplan e Norton (2004) comentam que este

processo deve ir além de apenas evitar flutuações no lucro e no fluxo de caixa.

Lisa Meulbroek (apud KAPLAN e NORTON, 2004) descreve cinco maneiras

pelas quais o gerenciamento de riscos no nível corporativo pode criar valor para os

acionistas:

a) reduzir os custos associados a dificuldades financeiras, como insolvência;

b) moderar os riscos enfrentados por importantes investidores e

stakeholders não- diversificados;

c) atenuar a incidência de impostos;

d) diminuir os custos de monitoramento pelos acionistas;

e) reduzir o custo de capital.

Como exemplo, apresenta-se o mapa estratégico da Swiss Re (figura 3)

que inclui na perspectiva do cliente dois objetivos relacionados com gerenciamento

de riscos.

  Figura 3 - Mapa estratégico da Swiss Re
  Fonte: Kaplan e Norton (2004, p.77)
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No processo de criação de valor, o exemplo fornecido por Kaplan e Norton

revela a individualidade de cada uma das perspectivas, mas ressalta a interligação

entre todas de modo descendente, partindo da perspectiva de pessoas e

conhecimento para a perspectiva interna, do cliente e financeira.

Entretanto, a maioria dos processos que exige excelência concentra-se

na perspectiva interna, voltada ao foco nos clientes, visando garantir a excelência

operacional.

2.2.3 Processo de gestão de clientes

Segundo Nogueira (2004), o principal elemento de valor para uma empresa é

o cliente, que realiza seu valor por intermédio das transações que realiza com a mesma,

recebendo benefícios, tangíveis e intangíveis, em troca do pagamento do preço

estabelecido para ele. Por outro lado, as empresas recebem os benefícios oferecidos

pelos clientes, muitos deles tangíveis, como dinheiro. Em contrapartida, as empresas

produzem benefícios (produtos e serviços) para os clientes.

Nogueira apresenta um modelo de criação de valor voltado ao desenvol-

vimento de clientes, que pode ser visualizado na figura 4.

Figura 4 - Modelo de criação de valor orientado ao desenvolvimento de clientes
Fonte: Nogueira (2004, p.46)
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Kaplan e Norton (2004) propõem que a gestão de clientes consista em

quatro processos genéricos: Selecionar Clientes, Conquistar Clientes, Reter Clientes

e Cultivar Relacionamentos com Clientes.

Segundo Figueiredo (2005), em relação a Selecionar Clientes, no lugar de

querer clientes satisfeitos, o que não implica fidelização, deve-se pensar em grupos de

clientes mais satisfeitos, o que significa selecionar clientes que se deseja atender

melhor. Isto passa por determinar que clientes são estes, o quanto eles valem para a

empresa em termos de atratividade. Clientes diferentes geram diferentes níveis de

lucro. Quanto mais tempo permanecer com o cliente, maior seu valor para a empresa.

Ainda sobre Selecionar Clientes, Kaplan e Norton (2004) complementam

que se deve elaborar proposições de valor específicas a esses segmentos e criar

uma imagem de marca que atraia clientes desses segmentos para os produtos e

serviços da empresa. Os objetivos macro são: compreender os segmentos de

clientes, excluir clientes não-lucrativos e mirar clientes de alto valor.

A concepção de Kaplan e Norton (2004), a respeito do processo Conquistar

Clientes, é que a empresa deve comunicar a mensagem ao mercado, procurando atrair

clientes potenciais para clientes efetivos. Os objetivos são a divulgação da proposição

de valor (consciência da marca), personalizar o marketing de massa e desenvolver

relacionamentos com revendedores e distribuidores.

Em se tratando de Reter Clientes, Kaplan e Norton (2004) esclarecem que,

para ter clientes, é importante garantir a qualidade, corrigir os problemas e procurar

transformar os clientes em fãs da empresa, altamente satisfeitos. Os objetivos são:

oferecer serviços especiais aos clientes, criar parcerias que agregam valor, garantir

a excelência nos serviços e cultivar clientes altamente fiéis.

Para Wright, Kroll e Parnell (2000), a qualidade tem dois aspectos: a

conformidade de um produto ou serviço com os padrões internos da empresa e a

percepção final que o consumidor tem da qualidade desse produto ou serviço.

Para Cultivar Relacionamentos com Clientes, Kaplan e Norton (2004)

alertam que se deve conhecer os clientes, procurando construir um relacionamento e
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aumentar a participação da empresa nas atividades de compra dos clientes. Os

objetivos são: realizar vendas cruzadas, procurar vender soluções e formar parcerias

com os clientes.

2.3 PESQUISAS SOBRE O BALANCED SCORECARD

Na busca de dados sobre o assunto aqui enfocado, localizaram-se

algumas dissertações que abordam o BSC. Ciente de que os trabalhos localizados

não representam os números exatos de pesquisas já realizadas na área, mas de

trabalhos aos quais se teve acesso, utilizou-se a internet como principal ferramenta

para a busca de dados.

Dessa busca resultou a localização de cinco dissertações e teses que

enfocam o Balanced Scorecard, sendo que somente uma delas aborda o BSC

vinculando-o a Jogos de Empresas, sem, entretanto, conferir ao tema a mesma

abordagem dada na presente dissertação.

Segundo Lima (2003), em sua tese de doutorado defendida em 2003, na

Universidade Federal de Santa Catarina, as Instituições de Ensino Superior (IES)

buscam continuamente um maior compromisso com a produção de novos

conhecimentos e o desenvolvimento da capacidade de adaptação às mudanças.

Fazem essa busca em virtude das inúmeras informações obtidas nas mais diversas

áreas, muito embora, porém, partes dessas informações não sejam criadas nas IES,

e sim, pelos técnicos e pesquisadores já graduados que estão produzindo ciência.

Neste sentido, a pesquisa de Lima (2003) limitou-se às Universidades

Fundacionais Catarinenses, buscando investigar se a ferramenta do BSC pode ser

ajustada para melhoria da gestão estratégica nas IES. A pesquisa iniciou com a

descrição das principais causas que levaram as organizações à busca de novos

conceitos em relação aos procedimentos de gestão. Também demonstrou e identificou

as características existentes no ambiente das universidades fundacionais e algumas

ferramentas que se propõem a mensurar o desempenho das organizações por meio de

indicadores de desempenho oriundos de diversas dimensões.
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Lima (2003) ainda ajustou a ferramenta do BSC a essas IES. Observou que

a maioria das Universidades Fundacionais Catarinenses possui mais de um

Campus, tendo sido necessário, portanto, ajustar o BSC para uma maior sinergia

entre os campi, alinhando-os com a estratégia estabelecida.

Outro aspecto relevante na pesquisa de Lima foi a criação de bases para o

desenvolvimento de um programa de reconhecimento e participação de resultados,

servindo como reforço para implantação do BSC e motivação para os funcionários.

Na última parte da pesquisa, ficou evidente a potencialidade do BSC em relação ao

orçamento estratégico.

Lima (2003) revela que, em estudos realizados por outros pesquisadores

sobre a aplicação do BSC em IES, observou a criação de uma perspectiva nova

denominada educação, pois esses pesquisadores entendem que a educação é o foco

das IES e estas se enquadrariam no primeiro nível, transferindo a perspectiva financeira

para o terceiro nível, limitando de forma eficiente e eficaz os recursos. Em seu estudo,

observou que a implantação do BSC exige liderança, esforço e recursos financeiros,

sendo que os resultados positivos decorrentes da utilização do BSC requerem

mudanças essenciais na cultura das organizações, sendo justamente neste ponto que

existe maior possibilidade de fracasso na utilização da ferramenta.

Em suas recomendações de pesquisa, Lima (2003) apresenta três aspectos

essenciais para uma melhor implantação do BSC: a exploração dos recursos de

informática; o desenvolvimento de técnicas para utilização e operacionalização do

orçamento estratégico; e a implantação de um programa de participação de resultados.

Costa (2001), em sua dissertação de mestrado, cujo tema é "Contabilidade

Gerencial: Um estudo sobre a contribuição do Balanced Scorecard", defendida em

2001, na Universidade de São Paulo, sustenta que o BSC é uma contribuição original à

literatura da Contabilidade Gerencial porque repensa temas antigos, mostra que

conhecimentos estabelecidos podem ser articulados para serem aplicados aos tempos

modernos, aumenta a compreensão do tema vinculação estratégica e operação, bem

como aperfeiçoa a literatura da Contabilidade Gerencial.
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Além disso, Costa (2001) coloca que a disposição dos relacionamentos

causa e efeito, entre a estratégia e a operação, entre as quatro perspectivas que

representam as dimensões clássicas de gestão (produzir, vender e suporte

administrativo para produzir e vender), num relatório único é que faz com que o BSC

deixe de ser um simples painel de instrumentos e constitua num simulador de vôo.

Portanto, para a pesquisadora, o BSC pode ser sumariado em um relatório único,

contendo medidas de desempenho financeiro e não-financeiro.

Costa (2001) comenta que os autores do BSC – David Norton e Robert Kaplan

– afirmam que a referida metodologia constitui-se num sistema de gestão estratégica,

mas que seu foco não está na estratégia, e sim, no desdobramento da mesma. O BSC

teve sua divulgação ampliada em razão da insatisfação com os instrumentos

tradicionais de avaliação de desempenho, promovendo a decodificação de temas

complexos, e de ter despertado o interesse das firmas de software e de consultoria.

Fontes (2004), com sua pesquisa intitulada "A aplicação do BSC nas

companhias abertas brasileiras", teve como objetivo segmentar os participantes de

acordo com seu processo de planejamento, alinhamento estratégico de recursos

humanos, direcionamento para o futuro, e alinhamento estratégico de Tecnologia da

Informação, relacionando os resultados obtidos com o Balanced Scorecard. As

empresas pesquisadas somam a receita anual de R$ 276 bilhões, empregando

395.753 pessoas no Brasil e 507.134 no mundo. Os respondentes do questionário

são em sua maioria diretores e gerentes, sendo que 33% pretendem utilizar o BSC e

67% já o utilizam.

Para Fontes (2004), o processo de planejamento das companhias abertas

se compõe de fatores associados ao âmago do Planejamento, com definição e

comunicação da missão e objetivos e responsabilização dos projetos e à

quantificação de benefícios, com o aumento da qualidade percebida e da divulgação

do aprendizado com os projetos executados. Fontes faz as seguintes colocações em

seu estudo: o alinhamento estratégico de Recursos Humanos se constitui de fatores

relacionados com a criatividade e empreendedorismo; o direcionamento para o

futuro é formado por fatores associados à inovação; o alinhamento estratégico de

Tecnologia de Informação é composto por fatores segundo os quais o planejamento
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de sistemas é integrado ao planejamento estratégico e prevê a necessidade de

dados para os projetos, padronizados normalizados e únicos, utilizando informações

de fornecedores e clientes.

Fontes (2004), complementa que os resultados obtidos com o BSC se

compuseram de fatores ligados ao alinhamento e aprendizado, em que se alinhou a

estratégia dos departamentos à estratégia corporativa, e a Integração à gestão, com

o orçamento se integrando ao planejamento estratégico.

Ainda para Fontes (2004), no que se refere à implantação do BSC, as

empresas pesquisadas se classificam em 3 grupos, sendo 57,5% conservadoras,

28,7% revolucionárias e 13,8% passivas. As empresas conservadoras apresentam

controle de capital privado e de origem nacional, demonstrando grande interesse na

utilização do BSC, principalmente por priorizarem o controle do andamento dos projetos

e investimentos. Entretanto, em geral, apresentaram problemas tanto no planejamento

para a implantação do BSC quanto nos resultados obtidos com esta implantação. As

empresas revolucionárias apresentam menores aversões ao conceito do BSC,

apresentando os melhores resultados quanto ao planejamento e quanto aos resultados

obtidos no BSC, seus colaboradores são criativos e empreendedores, sua visão de

longo prazo é muito bem traduzida nas ações de curto prazo. Fontes explica que as

empresas passivas demonstram serem avessas em relação ao BSC, ressaltando que

nenhuma dessas companhias implantaram o BSC, que as empresas que se encontram

implantando o BSC não têm uma visão do futuro muito clara e que também não há

grande investimento em inovação de produtos e serviços. Além disso, a cultura

organizacional dessas empresas incentiva os funcionários a se desenvolverem, mas

não promove a criatividade e o empreendedorismo.

Radünz (2002), em sua dissertação de mestrado em Engenharia da

Produção, explicita que sua pesquisa teve como objetivo desenvolver um modelo de

sistema de informações gerenciais para avaliação do desempenho de atacados,

criando indicadores que avaliem o desempenho, propondo um sistema de informação

utilizando os indicadores criados. O setor atacadista sobrevive basicamente de um

controle efetivo e constante de sua força de vendas, obedecendo a critérios de

rentabilidade. Em função disto, os indicadores propostos são:
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a) Crescimento e Aprendizado: mix de vendas (previsto e realizado), valor

da comissão em R$ 1.000, percentual de clientes visitados do total e

não visitados em 90 dias;

b) Financeiro: percentual da meta física atingida, percentual da meta em reais

atingida, rentabilidade percentual (previsto e realizado), percentual de

devoluções (previsto e realizado), atraso médio em dias (previsto e

realizado), prazo médio de pagamento em dias (previsto e realizado);

c) Clientes: percentual de clientes visitados, eficácia das visitas, clientes

novos, faturamento por cliente;

d) Processo: perdas, tempo de permanência, qualidade da compra, tempo de

resposta, atendimento dos pedidos, consumo de energia elétrica.

Durante a pesquisa, por meio de contatos informais com os executivos das

empresas atacadistas, Radünz observou que boa parte dos indicadores já vem

sendo utilizada e que, porém, são realizados de maneira informal e subjetiva.

Radünz apresenta um Diagrama de Fluxo de Dados (figura 5) no qual é feita uma

demonstração do modelo de análise gerencial do atacado.

Figura 5 - Diagrama de fluxo de dados
Fonte: Adaptado de Radünz (2002)
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Kallas (2003), em sua dissertação de mestrado defendida na USP,

apresenta um estudo envolvendo 32 empresas simuladas e 15 empresas reais. Na

fase laboratorial, foi utilizado o simulador denominado Multinational Management

Game (MMG). Esse simulador foi aplicado em 5 empresas simuladas e seus

resultados comparados com as demais 27.

Ainda Kallas (2003), em seu estudo, realizou adicionalmente uma investi-

gação sobre as opiniões dos gestores das empresas simuladas a respeito da aplicação

da ferramenta BSC, comparando as respostas com a dos gestores das empresas reais,

chegando às seguintes conclusões:

a) Não é possível afirmar que a aplicação experimental do BSC em

empresas simuladas não tenha produzido impactos positivos em seus

indicadores de sucesso.

b) Também os motivos que levaram os gestores a optar pelo BSC foram

diferentes para as empresas simuladas (foco nos produtos) e reais (foco

nos processos), as opiniões entre os gestores de empresas simuladas e

reais também divergiram em valores e distribuição em relação às principais

dificuldades verificadas em sua aplicação e aos benefícios alcançados.

Entretanto ambos os grupos afirmam que o BSC trouxe retorno positivo

sobre o investimento com um grau de satisfação acima 6,0.

A figura 6 demonstra as principais dificuldades na implantação do BSC nas

empresas reais e simuladas estudadas por Kallas.

NENHUMA BAIXA MÉDIA ALTA
DIFICULDADES

MMG Reais MMG Reais MMG Reais MMG Reais

Construir o mapa estratégico 0 0 20 44 60 50 20 6
Identificar indicadores 0 0 53 19 27 69 20 13
Definir metas 0 0 33 15 40 54 27 31
Interpretar os dados gerados no BSC 7 0 33 31 40 46 20 23
Pouco tempo dedicado ao BSC na
tomada de decisões 0 0 13 0 47 73 40 27
Mobilizar todos a trabalhar com o modelo 21 0 14 0 29 50 36 50
Vincular o BSC com o orçamento 0 9 0 36 50 9 50 45
Conciliar as análises estratégicas às
operacionais 8 0 23 14 38 36 31 50
Outro 0 0 0 0 0 0 0 100

Figura 6 - Dificuldades na aplicação do bsc - empresas reais e simuladas

Fonte: Kallas (2003, p.162)
(1) Respostas dos gestores das empresas simuladas.
(2) Respostas dos gestores das empresas reais.
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2.4 ABORDAGEM AOS JOGOS DE EMPRESA

Nesta seção contempla Teoria de Jogos, Jogos de Empresa, Aplicabilidade

dos Jogos de Empresa.

2.4.1 Teoria de jogos

Neste momento em que as empresas se deparam com o desafio de crescer

ou estagnar, de inovar ou se tornar obsoletas, o jogo de empresas se reinventa como

metodologia geradora de oportunidades na esfera gerencial. Ele contribui para atualizar

habilidades nos processos de gestão e reduzir riscos em tomada de decisões, com uma

especial combinação de leveza e densidade de conteúdo.

De acordo com Santos (2003, p.78), a utilização dos "jogos de empresas

como estratégia de ensino e aprendizagem em negócios empresarias teve origem na

década de 50, partindo dos Estados Unidos, cuja finalidade era a de treinar executivos

da área financeira". O autor conceitua os jogos de empresas como uma abstração

matemática simplificada relacionada ao mundo dos negócios: "Um jogo de empresas

permite, em laboratório, experimentos muitas vezes não possíveis na realidade,

propiciando aos jogadores novas experiências, sendo um recurso adicional para fixação

do aprendizado, simulando situações reais de gestão e/ou outras".

Sob a ótica de Téllez (2004, p.3), a teoria dos jogos de empresas surgiu por

volta do ano de 1944, formalizada por John Von Neumann e pelo economista austríaco

Oskar Morgenstern. Ambos agiam com o intuito de mostrar que os problemas típicos de

comportamento econômico correspondem a soluções matemáticas de alguns jogos

estratégicos, conforme afirmam Von Neumann e Morgenstern (1944).

Téllez (2004, p.2) compreende que,

Apesar das limitações conseqüentes da complexidade existente nas
situações específicas que são estudadas pelos cientistas sociais, os
modelos matemáticos podem ser instrumentos interessantes para uma
melhor compreensão quantitativa e qualitativa de diversos fenômenos e
construções teóricas, devido, principalmente, ao seu rigor analítico, à sua
capacidade de síntese e ao seu poder de previsão.
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Em sentido mais amplo, um jogo é um modelo teórico para uma situação

definida por interesses competitivos em que cada jogador procura maximizar seus

ganhos. A Teoria dos Jogos pode ser vista, portanto, como uma extensão da Teoria da

Decisão, para o caso de haver dois ou mais jogadores, e onde se busca entender o

conflito e a cooperação por meio de modelos quantitativos e de exemplos hipotéticos.

Segundo Téllez (2004, p.4), após a Segunda Guerra Mundial, deu-se a

intensificação do desenvolvimento da teoria dos jogos e conseqüentes análises de

situações internacionais específicas, procurando um entendimento sobre as

decisões dos homens de Estado e a essência dos conflitos.

Zugman (2005, p.2) possui outro entendimento sobre jogo. Para o autor,

Jogo é toda a situação em que existem duas ou mais entidades em uma
posição em que as ações de um interferem nos resultados de outro. A Teoria
dos Jogos também é conhecida como a ciência do conflito, e não há muita
vantagem em estudar situações em que alguém jogue contra si mesmo.

O jogador, por sua vez, é todo aquele que participa e possui objetivos em

qualquer tipo de jogo, que tanto pode ser um país, uma pessoa ou um grupo. O que

importa é o que está dentro do jogo e que este jogo possua interesses especificados

comportando-se como um todo. Como exemplo, Zugman (2005, p.2) coloca

coalizões de votação: "Enquanto cada volante pode ser visto como um jogador, eles

se fortalecem ao formarem coalizões votando em bloco". Porém, existem dois jogos:

um dentro da coalizão para a escolha da decisão a ser tomada pelo grupo e o outro,

entre a coalizão e os outros participantes do fórum.

Contudo, a estratégia, para Zugman (2005, p.2), é algo que o jogador usa

para atingir seus objetivos. Cada jogador busca uma estratégia para aumentar suas

chances de ganho e, ao mesmo tempo, que diminua suas perdas em cada rodada.

Portanto, aí reside o equilíbrio e se estende, também, para as situações de

competição. Mais importante que competição pela competição, prêmios externos,

número extenso de jogadas, é o formato da metodologia do pós-jogadas, pós-

decisões. Assim, para Zugman (2005, p.2),



56

A grande questão ao se escolher uma estratégia, então, é tentar prever os
ganhos e as perdas potenciais que existem em cada alternativa. Grande
parte do problema reside no fato de prever-se o que os outros participantes
irão fazer ou estão fazendo (informações completas sobre os concorrentes
são um luxo de que nem sempre se dispõe em jogos de estratégia). O
jogador "A" não analisa somente a melhor linha de ação que ele deve tomar,
mas também as prováveis linhas de ação do jogador "B", seu competidor.
Isso cria o dilema de que, se "B" sabe que "A" vai tentar prever suas ações,
"B" pode optar por uma linha de ação alternativa, buscando surpreender seu
opositor. Claro que "A" pode prever isso também, entrando numa seqüência
interminável de blefes e previsões sobre a estratégia inimiga.

Contudo, Pessoa e Marques Filho (2001, p.138) argumentam sobre a

aplicabilidade desse tipo de jogo estratégico, ao descreverem fatos ocorridos, como:

Em 1955 a Força Aérea Americana utilizou aplicativo para simular um
sistema de abastecimento para o denominado Rand Corporation Game
Monopologs, para a administração de materiais. Em 1956, foi desenvolvido
para treinamento de executivos da American Management Association o
Top Management Decision Game, sendo este considerado o primeiro jogo
empresarial. A primeira utilização de jogos em sala de aula foi na University
of Washington, em 1957, com o Business Management Game, desenvolvido
por McKinsey & Company.

Os jogos eram facilitados com a ajuda de computadores nos cálculos e

simulações de grande quantidade de valores, tendo havido o incentivo para a

criação de programas que pudessem demonstrar mais clara e precisamente os

resultados. "Hoje o uso de jogos de empresas é uma constante em treinamentos

empresariais, cursos de graduação e de pós-graduação no Brasil e no mundo"

(PESSOA; MARQUES FILHO, 2001, p.139).

A Teoria dos Jogos é o estudo do comportamento de jogadores racionais em

interação dentro de um ambiente estratégico. Os jogadores atuam dentro de um

ambiente onde cada decisão tomada afeta os ganhos de cada um. Jogadores racionais

têm como objetivo a maximização de suas funções dentro de um ambiente estratégico.

No método comportamental, a preocupação reside em proporcionar com-

dições para que se conclua como será o comportamento do homem e as alterações

que se fazem necessárias quando determinadas situações reais ocorrerem. Por este

método, o professor orienta o aluno a assumir determinado papel, em uma situação

hipotética, mas possível de acontecer na vida profissional.
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2.4.2 Jogos de empresas

Os jogos de empresas são vistos por Santos (2003, p.83) como exercícios de

tomadas de decisões em torno de um modelo de operação de negócios, cujos

participantes assumem o papel de administradores de uma empresa simulada,

podendo, também, assumirem diversos papéis gerenciais ou funcionais, especialistas

ou generalistas, definindo objetivos e metas específicos, estratégias gerais e, por fim,

analisando os resultados das decisões tomadas.

De acordo com Abreu e Masetto (1990), jogos de empresas não passam

de estratégias de ensino e aprendizagem, sendo que as estratégias são os meios

utilizados pelo educador em sala de aula, para facilitar a aprendizagem dos alunos e

conduzi-los aos objetos almejados.

Já Tanabe (1977, apud SANTOS, 2003) expõe quatro características do

chamado jogo de empresas:

a) possui meio ambiente simulado;

b) todas as variáveis de decisão estão expressas no modelo;

c) desenvolve interações entre os participantes e o objeto simulado; e

e) é sempre mais simples que o mundo real.

Afinal, todo jogo de empresas é uma simulação que, por meio de um

modelo simplificado da realidade, que nunca será perfeita, uma vez que a realidade

possui diversas, inúmeras e complexas variáveis, e que, muitas delas ainda estão

sendo pesquisadas, não estão elucidadas e, até mesmo, são impossíveis de serem

representadas adequadamente num modelo. Todavia, Santos (2003, p.83) alerta

para o nome "jogo de empresas" que pode dar uma conotação de que a atividade é

somente "brincadeira" sem propósito, uma atividade para passar o tempo, e não

uma "simulação de negócios".

Fundir pensamento estratégico com o fazer com qualidade e com diferenciais

é exercitado na metodologia. O jogo de empresas favorece o alargamento do

conhecimento de mercado e de expectativas de clientes. Desenvolve uma percepção

de conjunto do negócio com foco em integração de processos e em fatores críticos para

os resultados.
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Pereira Júnior e Carpio (2005, p.4) complementam as definições de jogos

de empresas e o exercício da metodologia salientando que, segundo Gibbons (1999,

apud PEREIRA JÚNIOR e CARPIO, 2005), "a metodologia é feita a partir da Teoria

dos Jogos, em que se modela a tomada de decisão dos atores participantes de um

determinado mercado oligopolístico, que tem como objetivo maximizar lucros,

levando em consideração o comportamento dos concorrentes [...]".

Quando todos os participantes fazem o melhor que podem em função das

empresas rivais, o equilíbrio é atingido.

Da mesma forma que outros escritores apresentam o conceito de jogos de

empresas, Pessoa e Marques Filho (2001, p.138) entendem que "jogo de empresas

é a simulação de um ambiente empresarial, onde os participantes atuam como

executivos de uma empresa, avaliando e analisando cenários hipotéticos de

negócios e as possíveis conseqüências decorrentes das decisões adotadas".

A tomada de decisão toma grande relevância nos aspectos de uma

empresa (balanço e resultado), tanto quanto nos aspectos externos, ou seja, na

participação de mercado e resultado da concorrência.

Pessoa e Marques Filho (2001, p.138) assim já relatavam:

Um jogo de negócios é uma simulação planejada que encaixa os jogadores
em um sistema de negócios simulado onde eles (sic) devem tomar de
tempos em tempos decisões de chefia. Suas escolhas geralmente afetam
as condições do sistema onde a decisão subseqüente deve ser tomada.
Desta maneira a interação entre a decisão e o sistema é determinado por
um processo de apuração que não sofre a influência dos argumentos dos
jogadores. (Business Games Conference, Tulane University (USA), April 26-
28, 1961 pesquisado por Naylor).

Os jogos de empresa têm sido um importante instrumento no ensino de

políticas de negócios, nos cursos de administração de empresas e nos cursos de

contabilidade. Além disso, desempenham um papel essencial no treinamento de

estudantes e executivos para empresas, apresentando grande contribuição no

exercício de tomada de decisões e desenvolvimento de habilidades fundamentais à

atividade tanto do contador quanto do executivo.
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"Conceitos de estratégia, planejamento de produção, teoria econômica,

marketing, finanças, contabilidade, e outros são amplamente utilizados em todas as

etapas do jogo. Seu conhecimento prévio permite ao jogador tirar maior proveito dos

muitos aspectos do mesmo" (PESSOA e MARQUES FILHO, 2001, p.139).

Atualmente, vários tipos de jogos vêm sendo aplicados, diferenciando-se

apenas conforme o ramo da empresa e, normalmente, são utilizados para a gestão

de indústrias, bancos, bolsa de valores, comércio exterior, concessionária de

veículos, supermercados, dentre outros, existindo no exterior, inclusive, diversas

entidades relacionadas por Wolfe (1997, p.360-376 apud PESSOA; MARQUES FILHO,

2001, p.139) que incentivam e divulgam trabalhos na área:

a) Association for Business Simulation and Experimental Learning;

b) North American Simulation and Gaming;

c) Society for Computer Simulation international;

d) Japanese Association of Simulation and Gaming;

e) German Management Gaming Association;

f) Society for Academic Gaming and Simulation in Education and Training;

g) Gaming and Education, Ineract (British) Ludmag. Social Science Review.

2.4.3 Aplicabilidade dos Jogos de Empresa

De acordo com Santos (2003, p.79), existe uma preocupação com o ensino

da contabilidade, assunto tratado por Marion (1983, apud SANTOS, 2003) com

propostas de sua experiência que deriva de salas de aula, procurando reverter este

quadro constatado em cursos de Ciências Contábeis de diversas faculdades do Brasil.

Em união com Iudícibus (1986), Marion também aduz certas críticas e

sugestões já constatadas na formação do contador, nas faculdades de Ciências

Contábeis brasileiras, os quais destacam falhas como a falta adequada de currículo;

falta de um programa bem definido para a prática contábil; falta de preparo do corpo

docente; deficiência na metodologia de ensino da contabilidade introdutória.



60

Beppu (1984, apud SANTOS, 2003) aborda uma proposta de ensino-apren-

dizagem para a contabilidade, que utiliza a metodologia dos jogos de empresas. Em

suas pesquisas, faz alusão a alguns tópicos relacionados ao ensino da contabi-

lidade, analisando as características do ensino teórico versus ensino prático, defen-

dendo a idéia de que um jogo de empresas para contabilidade é coerente com a

abordagem prática e elabora um modelo de jogo.

Vale ressaltar que quando se discute a respeito de jogos de empresas e

seu uso como técnica de treinamento gerencial, se está refletindo sobre a essência

dos métodos e processos de ensino e aprendizagem. Neste sentido, é fundamental

resgatar a origem da palavra Didática, que aparece pela primeira vez nos trabalhos

de João Amós Comênio (1592-1670), em sua obra Didácta Magna, publicada pela

primeira vez em fins de 1657, tendo sido ele "[...] o primeiro educador a formular a

idéia da difusão dos conhecimentos a todos e criar princípios e regras do ensino"

(SANTOS, 2003, p.2).

De modo geral, a prática de ensino, segundo Santos (2003, p.79), "surge no

instante em que o educador e os alunos entram numa sala de aula". Aí então, o ensinar

precisa de técnicas para poder expressar suas mensagens aos alunos. Nessa conexão,

o ensinar e o aprender se integram para utilizar a técnica que mais se adapte ao grupo

de alunos. Portanto, cabe ao educador ter noção de que os alunos são diferentes até na

própria captação de mensagens. Ensinar é uma arte; portanto, cabe ao educador

escolher a melhor técnica e recursos adequados aos seus alunos. "Por exemplo,

existem alunos mais auditivos, outros mais visuais, outros mais reflexivos, ou seja, são

estimulados de diferentes formas para o aprendizado".

Assim, é preciso abrir espaço de educação permanente para que a inovação

gerencial posicione-se nos jogos de empresas, compreendendo o aspecto inovador

como ampliação das finalidades da metodologia. Observa-se a expansão expressiva da

metodologia do jogo de empresas, sendo que esta tem acompanhado e, por vezes,

antecipado as novas exigências deste novo ambiente de negócios.
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Santos (2003, p.83) alerta para a importância dos jogos de empresas no

ensino-aprendizagem, salientando suas vantagens ao esclarecer que

Os jogos de empresas tiveram um grande impulso com o advento dos
computadores. Eles permitiram que fossem elaborados modelos de jogos
mais complexos e com um alto nível de precisão. A introdução dos
computadores permitiu, ainda, que os dados fossem processados com
maior rapidez, tornando os jogos mais dinâmicos. Atualmente as simulações
empresariais, ou jogos de empresas, são um importante instrumento de
treinamento e desenvolvimento gerencial. Os jogos de empresas são
abstrações matemáticas simplificadas de uma situação relacionada com o
mundo dos negócios. Os participantes do jogo, individualmente ou em
equipes, administram a empresa como um todo ou parte dela, através de
decisões seqüenciais.

Num jogo de empresas, cria-se uma situação de uma empresa fictícia – com

uma situação financeira patrimonial, plano estratégico, recursos humanos e corpo

gerencial –, e os participantes do jogo são levados a tomar decisões em rodadas

sucessivas e acompanhar o resultado destas decisões. Os jogos de empresa são jogos

simulados, voltados ao mundo dos negócios, utilizados em treinamentos e desenvol-

vimento de pessoal, inclusive para avaliação do potencial de cada um dos membros

componentes da empresa.

Continuando sua dissertação sobre jogos de empresas, Pessoa e Marques

Filho (2001, p.139) complementam:

O uso dos jogos de empresas no ensino é muito rico, pois ele pode abordar
quaisquer aspectos conceituais ou práticos dentro de uma organização. Os
participantes de um curso ou disciplina que usa esta estratégia atuam em
duas grandes áreas: a área de Ciências Humanas com o relacionamento
criado artificialmente nos grupos de pessoas visando o trabalho em equipe;
e na área de Ciências Exatas com o uso de conceitos de diversas
disciplinas dos cursos de graduação (Administração, Economia, Contábeis,
dentre outras).

De acordo com os mesmos autores em estudo, o uso desse tipo de

ferramenta didático-pedagógica torna-se útil para que seus usuários melhorem sua

visão estratégica e de gestão (tomada de decisão); compreendam as inter-relações das

áreas funcionais de uma empresa; vejam o relacionamento externo das empresas
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(ambiente social); trabalhem com o potencial da tecnologia da informação (uso de data

warehousing); consigam trabalhar em grupo; sejam capazes de decidir em condições

de pressão e incerteza; entendam o funcionamento de um mercado econômico em

constante mudança; e sejam executivos criativos, inovadores, generalistas e

polivalentes nos negócios, atuando de forma global e integrada nas organizações.

Segundo Chiavenato (1993), a Teoria Comportamental vê as organizações

como um sistema social baseado na interação e cooperação entre pessoas, com um

objetivo comum, sendo que a tomada de decisão é uma das atividades desenvolvidas

pelos jogadores. Sendo assim, a teoria do comportamento compreende as

organizações como um sistema de decisões, cujos executivos obrigam-se a função

básica de criar e manter um sistema de esforços cooperados, ou seja, resume-se na

tomada de decisões.

A Teoria das Decisões, por sua vez, define que a decisão é o processo de

análise e escolha, entre várias alternativas disponíveis, e de um curso de ação que

deve ser seguido. Chiavenato (1993) apud (PESSOA; MARQUES FILHO, 2004, p.139)

descreve que: "todo tomador de decisão observa uma situação, pretende alcançar

objetivos, tem preferências pessoais e segue estratégias para obter resultados"

Segundo Téllez (2004, p.3), "situações que podem ser modeladas através

de jogos de soma zero com dois jogadores são encontradas em problemas

econômicos, em decisões de política internacional e em questões de estratégia

militar". A Marinha Britânica, durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo,

utilizou-se das teorias dos jogos para melhorar sua capacidade em observar e prever

os movimentos dos submarinos alemães, conforme afirmam Kuhn e Nasar (2002,

p.244 apud TÉLLEZ, 2004).

Santos (2003, p.84), em complemento aos os estudos de Téllez (2004),

aponta Martinelli (1987 apud SANTOS, 2003) que, em extensa pesquisa comparativa

entre jogos de empresas focados no ensino da administração, concluiu que a aplicação

de tais jogos, além do desenvolvimento de habilidades e contribuição na aprendizagem,

podem:
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a) eliminar bloqueios psicológicos;

b) desenvolver habilidades como abstrair, prever;

c) planejar, combinar os papéis de especialistas e generalistas, trabalhar

efetivamente com outras pessoas;

d) desenvolver a capacidade de processar informações;

e) possibilitar experimentar novas idéias.

Santos (2003, p.87) complementa os argumentos de Martinelli (1987)

frisando que

Sob esse ponto de vista, as empresas podem adotar diversas estratégias de
atuação e várias delas podem ser estudadas através da Teoria dos Jogos.
Esta teoria estuda a interação estratégica entre os jogadores envolvidos e
sua aplicação em microeconomia tem contribuído para o entendimento do
processo de tomada de decisões pelas empresas.

Santos (2003, p.87) expõe igualmente estudos de Kreps (1994, p.13-5

apud SANTOS, 2003), segundo os quais os jogos de empresas são utilizados como

um auxiliar dos economistas para que eles possam prever o que ocorrerá no

ambiente econômico, além de trazerem consigo as seguintes vantagens:

a) fornecem linguagem clara e precisa para a comunicação de idéias e

conceitos;

b) permitem submeter as idéias e intuições particulares a uma prova de

coerência lógica;

c) auxiliam no teste e prova das pressuposições subjetivas a respeito de

determinada solução dos jogos.

Assim, faz sentido que os seres humanos direcionem suas decisões firmadas

na otimização, na racionalidade e na liberdade de ação das pessoas. Sendo elas livres

para agir, é natural que busquem escolher algo que lhes proporcione o máximo de

satisfação.

Já o uso de jogos de empresas na Contabilidade deveria partir das salas

de aula, conforme sugere Marion (1994 apud SANTOS, 2003, p.88), onde "o aluno é

encarado como um agente passivo no processo de aprendizagem". Em geral, o

professor prepara sua aula repassando um texto utilizando-se sempre de um quadro
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negro, e o estudante é obrigado a memorizar regras, definições, conceitos, proce-

dimentos sem entender sequer a essência dos mesmos.

Assevera, ainda, Santos (2003, p.88) que

Marion defende a idéia central de que o aluno deveria ser um agente ativo
no processo de aprendizagem, e que o professor deveria fazer com que os
alunos fossem ‘pensadores-críticos’, reflexivos e com capacidade de auto-
iniciativa para um processo contínuo de aprendizagem não diretiva [...]. Um
dos métodos de ensino proposto seria um exemplo de técnicas capaz de
promover a participação total dos alunos são os chamados ‘Jogos de
Empresas’, que propiciariam uma metodologia adequada para introduzir os
alunos no mundo dos negócios; no entanto, afirma ser difícil aplicar este
método em um curso de Contabilidade.

O uso de jogos de empresas é uma maneira, hoje, possível de simular um

ambiente no qual se exercite a competição entre empresas. Este é um dos métodos

mais utilizados para ensinar assuntos relacionados a riscos, principalmente os de

vida. Pelo método prático, o aluno é levado a aprender pela realização das tarefas

nas condições que são encontradas na realidade. A preocupação fundamental do

professor ao adotar tal método reside em possibilitar aos alunos um ambiente, onde

se realize o aprendizado, que seja idêntico ao que o treinando encontrará em

situação real.

2.5 ENSINO DO BALANCED SCORECARD NO BRASIL

Nesta seção será abordado o ensino na Graduação e os cursos

empresariais ministrados no Brasil referentes ao Balanced Scorecard.

2.5.1 Graduação

O Balanced Scorecard encontra-se inserido em algumas disciplinas que

variam de instituição para instituição. Pode-se encontrar o ensino do Balanced

Scorecard em disciplinas como Contabilidade Gerencial, Controladoria, Planejamentos

Estratégicos e inúmeras outras. Essa liberdade para inclusão dentro de inúmeras

disciplinas respalda-se nas resoluções do Conselho Nacional de Educação.
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2.5.1.1 Curso de Bacharel em Administração

No que se refere ao curso de Administração de Empresas, a Resolução nº

4 do Conselho Nacional da Educação, de 13 de julho de 2005, em seu artigo 3º,

preceitua que o curso deve ensejar a capacitação e a aptidão para compreender as

questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção e seu

gerenciamento, bem como para desenvolver gerenciamento qualitativo adequado.

No art. 4º desta mesma resolução consta que o curso de Administração deve

possibilitar a formação profissional que revele, pelo menos, inúmeras competências e

habilidades. Destacam-se o Inciso VII, segundo o qual o referido curso deve desen-

volver a capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos e organizações, e

o Inciso VIII, que ressalta o desenvolvimento da capacidade para realizar consultoria em

gestão e administração.

De acordo com o art. 5º da referida resolução, os cursos de graduação de

Administração devem contemplar, em seus projetos pedagógicos e em sua organi-

zação curricular, conteúdos que revelem inter-relações com a realidade nacional e

internacional, segundo uma perspectiva histórica e contextualizada de sua aplicabili-

dade no âmbito das organizações e do meio, por intermédio da utilização de tecno-

logias inovadoras que atendam aos campos interligados de formação. Ainda no art.

5º, inciso III, está prevista a inclusão dos conteúdos de estudos quantitativos e suas

tecnologias, abrangendo pesquisa operacional, teoria dos jogos, modelos matemá-

ticos e estatísticos e aplicação de tecnologias que contribuam para a definição e a

utilização de estratégias e procedimentos inerentes à administração.

Com base no estudo da Resolução nº 4/05, constatou-se que o Conselho

Nacional de Educação deixou aberturas para inclusão no Curso de Bacharel em

Administração do método do BSC. Isso significa que a mencionada resolução, além

de permitir que o BSC seja inserido em outras disciplinas, também prevê a utilização,

na disciplina de jogos de empresa, pois os mesmos contemplam a teoria de jogos,

fundamentando, dessa forma, o trabalho desenvolvido nesta dissertação que se

refere ao ensino do BSC com a utilização do jogo de empresas.
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2.5.1.2 Curso de Bacharel em Ciências Contábeis

No que tange ao curso de Ciências Contábeis, a Resolução nº 10 do

Conselho Nacional de Educação, de 16 de dezembro de 2.004, em seu artigo 3º,

inciso III, dispõe que o mesmo deve ensejar condições para que o futuro contabilista

seja conduzido a revelar capacidade crítico-analítica de avaliação quanto às

implicações organizacionais com o advento da tecnologia da informação.

Segundo o art. 4º da mencionada resolução, inciso II, o curso de graduação

em Ciências Contábeis deve possibilitar formação profissional para que o aluno revele,

pelo menos, a competência e habilidade em demonstrar visão sistêmica e interdis-

ciplinar da atividade contábil. De acordo com o inciso VI do mesmo artigo, o curso deve

viabilizar aos agentes econômicos e aos administradores de qualquer segmento

produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto ao geren-

ciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante a sociedade,

gerando, também, informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e

construção de valores orientados para a cidadania.

O art. 5º da mesma resolução menciona que os cursos de graduação em

Ciências Contábeis devem contemplar, em seus projetos pedagógicos e em sua

organização curricular, conteúdos que revelem conhecimento dos cenários econô-

micos e financeiros, nacionais e internacionais. Em seu inciso II, o art. 5º prevê que

os conteúdos de formação profissional devem ter estudos específicos atinentes às

teorias da contabilidade, incluindo as noções de atividades atuariais e de quantifi-

cações de informações financeiras, patrimoniais, governamentais e não-governa-

mentais, de auditorias, perícias, arbitragens e controladoria, com suas aplicações

peculiares ao setor público e privado. Acoplado aos conteúdos de formação teórica e

prática, encontram-se o estágio curricular supervisionado, atividades complemen-

tares, estudos independentes, conteúdos optativos, prática em laboratório de

informática utilizando softwares atualizados para a contabilidade.

Com base na Resolução nº 10 do Conselho Nacional de Educação, de 16 de

dezembro de 2.004, verificou-se que o BSC pode ser inserido no curso de Contabilidade

como disciplina optativa ou em outras disciplinas como Contabilidade Gerencial e

Controladoria. Portanto, conclui-se que o BSC pode integrar o currículo no curso de
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graduação em Ciências Contábeis, proporcionando ao graduando novas oportunidades

de participação efetiva no processo gerencial da organização.

2.5.1.3 Ensino do BSC em nível de Graduação

É possível verificar que inúmeras instituições apresentam em sua grade

curricular o BSC, no quadro 1 elencamos algumas IES e suas respectivas disciplinas.

Quadro 1 - Cursos de graduação com BSC em sua grade curricular

IES
CURSO

GRADUAÇÃO

CARGA

HORÁRIA
DISCIPLINA COMENTÁRIO

FAE - Faculdade de Administração e Economia. Administração 36 Estratégias Empresariais Faz parte da Bibliografia

Básica.

FAE - Faculdade de Administração e Economia. Contabilidade 72 Contabilidade Gerencial Encontra-se no conteúdo

programático.

FACITEC - Faculdade de Ciências Sociais e

Tecnológicas

Administração N/I Administração Recursos

Humanos II

Encontra-se no conteúdo

programático.

Faculdade Politécnica de Uberlândia Administração 80 Estratégias Corporativas Está na Ementa.

UNIVATES - Centro Universitário do Vale do

Taquari Educação e Desenvolvimento Social.

Engenharia da

Produção

60 Custos Industriais II Está na Ementa.

FAMEC - Faculdade Metropolitana de Curitiba. Administração 40 Planejamento Estratégico

e Política de Negócios

Está na Ementa.

PUC-RIO - Pontifícia Universidade Católica do

Rio de Janeiro.

Eng. Industrial 30 Introdução ao BSC: Teoria

e Prática

Disciplina Específica

UNIFOR - Universidade de Fortaleza. Administração 60 Controladoria Encontra-se no conteúdo

programático.

Fonte: Sitio das Instituições de Ensino Superior

Inicialmente, os resultados revelaram que o ensino do Balanced Scorecard

no Brasil, ainda se encontra na fase de crescimento e que as diretrizes curriculares

permitem que seja incluído em seus programas dos cursos de graduação em

Administração e Contabilidade.

Nas instituições pesquisadas, na busca de um conteúdo programático que

contemplasse o BSC, encontraram-se diversas Instituições de Ensino Superior e

diversos cursos de graduação (quadro 1): dois cursos na FAE (Administração e Con-

tabilidade); FACITEC (Administração); Faculdade Politécnica (Administração); FAMEC

(Administração); UNIFOR (Administração); UNIVATES (Administração); e PUC-RIO

(Engenharia Industrial). Os nomes das disciplinas são: Estratégias Empresariais, Con-

tabilidade Gerencial, Administração Recursos Humanos (II), Estratégias Corporativas,
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Custos Industriais, Planejamento Estratégico e Política de Negócios, Introdução ao

Balanced Scorecard – Teoria e Aplicação e Controladoria.

Destaca-se a PUC-RIO que ministra disciplina específica em nível de gra-

duação para o curso de Engenharia Industrial com a seguinte ementa: Princípios do

Planejamento, Aprendizado nas organizações, Técnicas e Ferramentas de Investigação

Organizacional, Ferramentas para Mapeamento de Processo, Medição na Organização,

Formas de Medição e Sistemas de Informação, O Balanced Scorecard, Composição de

Indicadores, Sistemas de Medição, Hierarquia de Indicadores, Metas, Previsão e Pro-

jeção, Referencias de Comparação, Medição e a Avaliação do Desempenho e Análise

dos Resultados.

2.5.2 Cursos Empresariais Ministrados no Brasil Referentes ao BSC

Na busca por cursos ministrados no Brasil sobre o Balanced Scorecard,

realizou-se uma pesquisa na Internet, identificando-se sete organizações. Após

análise, verificou-se que algumas das organizações que ministram o curso de BSC

no Brasil são organizações vinculadas a instituições de ensino superior e que outras

são empresas privadas que exercem serviços de consultoria. A carga horária varia

entre os grupos, não sendo possível, portanto, definir uma carga horária a qual varia

para se adaptar ao programa e cumprir seus objetivos.

O quadro 2 apresenta os títulos dos cursos pesquisados e a referida carga

horária.

Quadro 2 - Título do curso e carga horária

ORGANIZAÇÃO TÍTULO
CARGA

HORÁRIA
Symnetics Balanced Scorecard: Conceitos e aplicação 8 h
Vydia Tecnologia Balanced Scorecard corporativo 40 h
Fundação Instituto de Administração Balanced Scorecard 1 dia
Centro da Qualidade, Segurança e Produtividade para o Brasil
e América Latina

Indicadores de desempenho e Balanced Scorecard alinhados
com a ISO 9001

8 h

Paragon Tecnologia Balanced Scorecard com simulação Não divulgado
Instituto de Economia da Universidade Federal do RJ (UFRJ) - IE Novas perspectivas na implantação e uso do Balanced Scorecard 16 h
Instituto Avançado em Desenvolvimento Intelectual (INSADI) Aceitar medição e controle de resultados é o maior desafio

para a consolidação do BSC
Não divulgado

Fonte: Sitio das organizações pesquisadas

Ao se realizar a pesquisa, verificou-se que quase todas são organizações

com experiência e credibilidade em seus cursos. No quadro 3, apresenta-se um

breve histórico de cada uma delas.
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Quadro 3 - Breve histórico das organizações pesquisadas

ORGANIZAÇÃO BREVE HISTÓRICO

Symnetics

Fundada em 1989, até o ano 2000, trabalhou no desenvolvimento e aplicação de metodologias
e ferramentas para análise e otimização de processos empresariais de diversos setores
econômicos. A partir de 2000, direcionou sua área de atuação para integrar, de fato, os projetos
ou iniciativas de transformação empresarial com o planejamento estratégico das organizações.
Esse posicionamento foi consolidado a partir da parceria com a Balanced Scorecard
Collaborative, organização que atua como centro de excelência na gestão estratégica, fundada
pelos renomados professores da Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton.

Vydia Tecnologia

Organização dedicada à transformação da informação em recurso estratégico para o negócio. Sua
missão é ajudar organizações e seus executivos a identificarem oportunidades de exploração da
informação e da tecnologia da informação (TI) para a melhoria do desempenho corporativo.

A Vydia tem colecionado casos de sucesso também no apoio a empresas interessadas em adaptar
seus processos a modelos como o Balanced Scorecard e ISO 17799, oferecendo orientação e auxílio
às equipes encarregadas para uma transição tranqüila e com excelentes resultados.

Fundação Instituto de
Administração

A Fundação Instituto de Administração (FIA) é uma entidade privada sem fins lucrativos
estabelecida em 1980 por iniciativa de professores do Departamento de Administração da
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA/USP).

Desde a sua criação, cerca de 3 mil projetos foram realizados nas três linhas básicas de
atuação da instituição – consultoria, pesquisa e educação – capacitando-a para desenvolver
estudos e prestar serviços nos mais variados campos de especialização da Administração.

Centro da Qualidade,
Segurança e
Produtividade para o
Brasil e América
Latina

O Centro da Qualidade, Segurança e Produtividade (QSP) é Organisational Stakeholder da
Global Reporting Initiative (GRI): uma iniciativa conjunta da organização não-governamental
Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) e do Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), cujo objetivo é fomentar a qualidade, o rigor e a
aplicabilidade dos relatórios de Sustentabilidade Empresarial.
As áreas de especialização do QSP, com os respectivos padrões internacionais e nacionais
adotados, são as seguintes:
- Gestão da Qualidade (ISO 9000, ISO/TS 16949, BPF, HACCP etc.),
- Gestão Ambiental (série ISO 14000 completa),
- Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho (OHSAS 18001 e 18002),
- Responsabilidade Social e Sustentabilidade Empresarial (SA 8000, Diretrizes GRI, Pacto

Global etc.),
- Gestão de Riscos (AS/NZS 4360, ISO Guide 73 etc.),
- Seis Sigma,
- Critérios de Excelência (PNQ, MBNQA, EQA e outros Prêmios da Qualidade) e
- Sistemas Integrados de Gestão.

Paragon Tecnologia

Fundada em 1992 para oferecer serviços de consultoria em melhoria de processos com uso de
tecnologia de informação.
Da condição de usuária pioneira de Simulação na América Latina, utilizando os softwares
SIMAN/ARENA, passou a representar a Systems Modeling Corp (ARENA) no Brasil a partir de
1993 e, posteriormente, na América Latina.
Atualmente, a PARAGON é uma das empresas que tem o maior domínio no ARENA,
participando, inclusive, do desenvolvimento e da evolução do software.

Instituto de Economia
da UFRJ-IE

O Instituto de Economia da UFRJ – IE – é um dos centros brasileiros de excelência no ensino e
pesquisa em economia. Oriundo da fusão, feita em 1996, entre o Instituto de Economia
Industrial e o Departamento de Economia da antiga Faculdade de Economia e Administração,
possui a qualidade de integrar atividade de pesquisa e de ensino.
O quadro de professores resultante desta junção garantiu à nova instituição configuração
peculiar, definida como sua principal característica e importante ponto forte: a diversidade de
formação e de perspectivas teóricas do seu corpo docente.
Estes dois fatores – o estoque de conhecimento gerado via realização de atividade de pesquisa
e a formação vasta e amplamente diversificada de seus mais de 70 professores – são a sua
credencial de excelência, agora colocada também a serviço do atendimento da demanda por
um programa consistente e viável de educação continuada.

Instituto Avançado em
Desenvolvimento
Intelectual

O Instituto Avançado de Desenvolvimento Intelectual, fundado em julho de 2001, é uma
sociedade civil, sem finalidade lucrativa, de natureza privada, com sede social e foro em São
Paulo, Estado de São Paulo.

Fonte: Sitio das organizações
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Como é possível visualizar no quadro 4, os objetivos dos cursos são muitos

variados, e muitas das organizações não colocam em seu programa o objetivo do curso.

Quadro 4 - Objetivos dos cursos

ORGANIZAÇÃO OBJETIVO DO CURSO

Symnetics

Apresentar o Balanced Scorecard como ferramenta de tradução e

implementação da estratégia e demonstrar, por meio do jogo de

empresas (simulador), como utilizar o BSC para a tomada de decisão.

Vydia Tecnologia Não divulgado.

Fundação Instituto de Administração
Introduzir aos participantes conceitos do Balanced Scorecard, que é uma

ferramenta de implementação da estratégia.

Centro da Qualidade, Segurança e

Produtividade para o Brasil e América Latina
Não divulgado.

Paragon Tecnologia Não divulgado.

Instituto de Economia da UFRJ – IE

O curso discute a rápida evolução do modelo mapa estratégico/Balanced

Scorecard (ME/BSC), apresentando novidades conceituais e as questões

críticas sobre a dinâmica das organizações, enfatiza a inserção ativa das

pessoas, trabalhando em equipes, e valoriza aspectos da cultura

organizacional.

Instituto Avançado em Desenvolvimento

Intelectual
Não divulgado.

Fonte: Site das organizações

No quadro 5, descreve-se o público de cada uma das organizações, sendo

que aquelas que o informaram deixaram claro que o curso deve ser direcionado a

executivos em geral, devido à multidisciplinaridade que envolve o conceito de BSC.

Na pesquisa também foi verificado o Público Alvo de cada curso conforme

demonstrado no quadro 5.
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Quadro 5 - Público-alvo das organizações

ORGANIZAÇÃO PÚBLICO-ALVO

Symnetics
Destinado a pessoas que querem conhecer o conceito de BSC e quando/como ele
é aplicado: diretores, gerentes, coordenadores, equipe interna responsável pela
construção e implementação do Balanced Scorecard.

Vydia Tecnologia Ter concluído ou estar cursando curso superior ou ocupar um cargo gerencial em
uma organização.

Fundação Instituto de Administração
Executivos em geral, gerentes, diretores, presidentes de empresas e profissionais
das áreas de Planejamento Estratégico, Finanças e Controladoria, Performance e
Qualidade, Orçamento e demais interessados no tema.

Centro da Qualidade, Segurança e
Produtividade para o Brasil e
América Latina

Não informado.

Paragon Tecnologia

O curso de "Balanced Scorecard com simulação" é destinado a treinar analistas de
negócios, engenheiros, técnicos e gerentes ligados às áreas: serviços &
atendimento, logística & distribuição, produção & manufatura. Explorando as
vantagens em se utilizar a simulação em computador na implementação das
estratégias de uma empresa partindo da modelagem de processos de negócio e de
conceitos fundamentais de planejamento estratégico, o Balanced Scorecard pode
ser implementado para disseminar as diretrizes organizacionais de uma empresa
até seus níveis operacionais.

Instituto de Economia da UFRJ-IE
Acionistas, empresários (as) e executivos (as) e líderes interessados na condução
estratégica e implantação do BSC para resultados, nas empresas públicas e
privadas.

INSADI – Instituto Avançado em
Desenvolvimento Intelectual Não informado.

Fonte: Sitio das organizações

No quadro 6, discrimina-se a programação completa de cada curso.

As programações dos cursos variam de organização para organização:

a) Todas as organizações ministram a teoria sobre o BSC, com exceção da

Paragon;

b) Os mapas estratégicos são comentados somente na Symnetics, FIA e

Insadi;

c) Estudos de caso são apresentados somente na Vydia e CQSP;

d) Indicadores de desempenho são comentados na Symnetics, Vydia e

Paragon;

e) Planejamento Estratégico é apresentado na Symnetics, FIA e CQSP;

d) Somente a CQSP contempla aspectos ligados à qualidade;

e) A Insadi é a única a trabalhar com a gestão do conhecimento empresarial;

g) As utilizações de um jogo (simulador) do BSC são utilizadas somente

pela Symnetics e pela Paragon.
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Quadro 6 - Programação do curso

continua

ORGANIZAÇÃO PROGRAMAÇÃO DO CURSO

Symnetics

Módulo 1 - Introdução à gestão da estratégia com o Balanced Scorecard
Uma visão compartilhada sobre missão, visão e estratégia
O desafio da implementação da estratégia
Evolução do planejamento estratégico para a gestão da estratégia com o BSC

Módulo 2 - Os 5 princípios de uma organização orientada para a estratégia
Mobilização da liderança
Tradução da estratégia
Alinhamento da estratégia
Tornando a estratégia uma tarefa de todos
Fazendo da estratégia um processo contínuo

Módulo 3 - Visão geral do processo de construção do BSC (princípio de tradução)
Componentes do mapa estratégico
Exercício 1: Mapa estratégico

Implementação dos indicadores
Definição de metas
A importância dos projetos estratégicos

Módulo 4 - Tomando decisões com o uso do BSC
Priorização de projetos estratégicos
Exercício 2: plano mestre de projetos estratégicos

Reuniões de análise da estratégia (RAE´S): os ciclos de monitoramento e
aprendizado da estratégia
Exercício 3: jogo de empresas

Vydia Tecnologia

Módulo 1 - Introdução ao Balanced Scorecard
Introdução ao sistema de avaliação de desempenho
Objetivos do BSC
Benefícios esperados do BSC
O BSC como sistema de gestão de desempenho
Obstáculos à implementação do BSC e formas de superação Estudos de Caso.

Módulo 2 - Processos de elaboração do BSC
Etapas de construção de um BSC (analise individual de cada etapa)
BSC aplicado aos níveis corporativos, unidades de negócio e departamental e
suas principais características em cada nível organizacional

Etapa 2
Módulo 1 - Escolha dos indicadores de desempenho

Requisitos dos indicadores de desempenho
Estudos de caso sobre indicadores de desempenho
Exercício de construção de indicadores para o BSC (caso real - organização
escolhida pelo aluno).

Módulo 2 - Processo de implementação e integração do BSC ao sistema gerencial
Implementação do BSC: lições aprendidas por organizações que já passaram
pelo processo.
Integração do BSC ao sistema gerencial da organização.

Etapa 3
Módulo 1 - Uso da informação de desempenho para fins estratégicos e gerenciais

Conectando o desempenho individual ao desempenho corporativo
Painel de Controle
Navegação na hierarquia dos indicadores do BSC ("drill down" e "drill up")
Estudo de Caso

Fundação Instituto de
Administração

A importância da Estratégia
O que é estratégia
As barreiras de implementação da estratégia
Balanced Scorecard, estratégia, planejamento estratégico e o orçamento empresarial.
Por que do Balanced Scorecard?
As quatro perspectivas do BSC traduzindo a Estratégia em termos operacionais
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Quadro 6 - Programação do curso
conclusão

ORGANIZAÇÃO PROGRAMAÇÃO DO CURSO

Fundação Instituto de
Administração

A construção do mapa estratégico
O BSC como o sistema de gestão da organização
A liderança executiva como o motor do processo de implementação do BSC
O processo de construção do BSC de sua organização
Dificuldades na implementação do BSC
Ganhos com implementação do BSC

Centro da Qualidade, Segurança
e Produtividade para o Brasil e
América Latina

Conceitos e a visão da ISO 9001 sobre processo, eficiência e eficácia de
processos; identificando os processos no SGQ; por que o BSC; a visão de
processos e as perspectivas do BSC; elaboração e gerenciamento de um BSC;
planos de implementação; construção de um BSC; formação de grupos de atuação,
distribuição de planilhas modelos; trabalhos em grupo; apresentação das
propostas, análise critica e comentários.

Paragon Tecnologia

Modelagem e simulação em arena
Introdução ao planejamento estratégico de negócios
Modelagem de processos de negócios
Medição de desempenho
O modelo BSC
Desenvolvimento de objetivos de performance
Alinhamento organizacional através do BSC

Instituto de Economia da UFRJ-IE

O programa será desenvolvido em 4 módulos, compreendendo os seguintes
tópicos:
Módulo 1 - Evolução conceitual
Módulo 2 - Criação e implantação do modelo ME/BSC
Módulo 3 - Aplicação do modelo;
Módulo 4 - O uso do modelo ME/BSC no crescimento das organizações.

Instituto Avançado em
Desenvolvimento Intelectual

Módulo 1 - Construindo o BSC
Conceitos básicos para entendimento da estratégia
Elaboração dos mapas de causa e efeito
Identificação dos indicadores de performance/metas
Kick Off do BSC

Módulo 2 - O Balanced Scorecard e o Change Management
Novos papéis e responsabilidades dentro da organização
Mapas de causa e efeito operacionais
Demonstração de um sistema de mercado
Dinâmica do BSC em produção
Gestão do sistema em operação

Módulo 3 - O BSC no contexto da Gestão empresarial
O BSC e a sinergia com o PNQ/ISO 9000
BSC e a gestão por processos
BSC e o Controle Empresarial
BSC e a Remuneração variável
BSC e a gestão do conhecimento

Fonte: Sitio das organizações
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Assim, das sete empresas de treinamentos pesquisadas, constatou-se que as

programações dos cursos variam entre as organizações. Uma comparação de maneira

macro permitiu constatar que nem todas as organizações ensinam a teoria, mapas

estratégicos, estudos de caso, indicadores de desempenho, planejamento estratégico,

qualidade, gestão do conhecimento empresarial. Destaca-se que duas organizações

utilizam um jogo de empresas (simulador) para os treinamentos.
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA

Os procedimentos metodológicos e as técnicas adotadas na presente

pesquisa são descritos a seguir.

3.1 DELIMITAÇÃO E DESIGN DA PESQUISA

A presente pesquisa caracteriza-se como pesquisa documental e

experimental. A pesquisa experimental, por trabalhar com manipulação de variáveis, é

muito utilizada nas áreas de ciências exatas, humanas, biológicas e outras.

Neste trabalho, utilizando os princípios da pesquisa experimental, aplicou-se a

ferramenta "jogo de empresas" a um grupo de alunos com o objetivo de verificar o

resultado da participação da variável independente sobre a variável dependente.

Neste sentido, Kerlinger (apud BEUREN et al., 2004, p.87) argumenta que

"um experimento é um estudo no qual uma ou mais variáveis independentes são

manipuladas e no qual a influência de todas ou quase todas as variáveis relevantes

possíveis não pertinentes ao problema da investigação é reduzida ao mínimo".

Outros autores, como Oliveira (2003, p.65), defendem que a pesquisa de

campo experimental trata-se de "pesquisa empírica cujo objetivo principal é o teste de

hipóteses que diz respeito a relações causa e efeito". Já para Cooper e Schindler (2003,

p.320), "os experimentos são estudos que envolvem intervenção do pesquisador além

da exigida para mensuração. Na intervenção usual, manipulam-se algumas variáveis

em um ambiente e observam-se como os objetos de estudo são afetados".

No que se refere à pesquisa documental, buscando verificar o ensino do

Balanced Scorecard no Brasil, utilizou-se, para a coleta de dados, fontes primárias,

como: ementas, conteúdos programáticos, folders e páginas da Internet dentro de

organizações brasileiras e dispersas no universo pesquisado de maneira não-

estruturada. A pesquisa documental, segundo Gil (2002), assemelha-se muito à

pesquisa bibliográfica, sendo que a diferença essencial entre ambas está na

natureza das fontes: enquanto a bibliográfica se utiliza fundamentalmente das
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contribuições de diversos autores, a documental vale-se de materiais que não

receberam ainda um tratamento analítico, podendo ser reelaboradas de acordo com

os objetos da pesquisa. Beuren et al. (2004) complementam que,

Assim como a maioria das tipologias, a pesquisa documental pode integrar
o rol de pesquisas utilizadas em um mesmo estudo ou caracterizar-se como
único delineamento utilizado para tal. Sua notabilidade é justificada no
momento em que se podem organizar informações que se encontram
dispersas, conferindo-lhe uma nova importância como fonte de consulta.

Para o estudo experimental, utilizaram-se dois grupos de estudo: duas

turmas do curso de extensão em BSC da FAE Business School, da cidade de

Curitiba, Paraná, sendo uma do período da manhã e outra do período da tarde,

ambas compostas por alunos e ex-alunos de empresas parceiras da Instituição.

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA

A população da presente pesquisa constituiu-se do público-alvo do curso

de extensão mencionado, num total de 32 alunos no período da manhã e 20 alunos

no período da tarde, sendo que a avaliação final foi realizada somente por 15 alunos

no período da manhã e 11 alunos no período da tarde.

Em relação à técnica de amostragem, considerando os objetivos do trabalho,

optou-se pela amostragem não-probabilística por conveniência, sabendo-se que, devido

aos procedimentos adotados nesse tipo de amostragem, não é possível a utilização de

certos tipos de tratamentos estatísticos nem a generalização dos dados obtidos na

amostra para a população. Formaram as amostras as duas turmas de alunos que,

efetivamente, fizeram o referido curso de extensão.

3.3 COLETA DE DADOS

Um dos instrumentos de coleta de dados que se utilizou foi o questionário

misto, tendo em vista, principalmente, as vantagens que esse tipo de instrumento

proporciona, uma vez que a tabulação dos dados pode ser feita com maior facilidade

e rapidez do que por outros métodos. No questionário misto, são incluídas questões
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fechadas, as que permitem ao pesquisado escolher sua resposta a partir de um

conjunto de categorias ou escalas, e também questões abertas, que dão

condição ao pesquisado de discorrer espontaneamente, sem limitações e com

linguagem própria.

Com objetivo de avaliar os resultados das informações sobre o BSC, também

se realizou a coleta de dados por meio de uma prova específica dissertativa.

Coletaram-se os dados por meio de questionários e de prova específica. No

primeiro dia de aula, tanto na turma da manhã quanta na da tarde, se entregou um

questionário – que se encontra no Apêndice A – para avaliar o grau de informação dos

participantes e sua experiência profissional, bem como para que os mesmos fizessem

uma auto-avaliação sobre o seu conhecimento sobre o BSC.

Elaboraram-se as perguntas sobre a experiência e grau de instrução dos

participantes em escala de múltipla escolha que, segundo Cooper e Schindler (2003,

p.201), "permite ao avaliador selecionar uma ou várias alternativas".

Para a auto-avaliação sobre o BSC, elaboraram-se perguntas em escala

numérica de 0, extremamente desfavorável, a 10, totalmente favorável. De acordo

com Cooper e Schindler (2003, p.202),

As escalas numéricas têm intervalos iguais que separam seus pontos da
escala numérica. A âncora verbal atua como rótulo nos pontos extremos. As
escalas numéricas são normalmente de cinco pontos, mas podem ter sete
ou dez pontos. O respondente escreve um número na escala ao lado de
cada item.

Aos participantes da pesquisa do turno da manhã, no último dia de aula,

entregou-se uma prova dissertativa e um questionário, que se encontra no Apêndice B.

O questionário contemplou oito perguntas que proporcionaram uma auto-avaliação

referente aos conhecimentos adquiridos sobre o BSC; sete perguntas sobre o desem-

penho do professor; 4 quatro perguntas sobre a disciplina; quatro sobre as aulas

ministradas; e quatro sobre o jogo de empresas. As perguntas abertas proporcionaram

a avaliação global do curso e a avaliação sobre o aprendizado conseguido, como

também permitiram avaliar se os participantes recomendariam o curso para os amigos.
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Escolheu-se a prova dissertativa em função da abrangência de informações

que contemplam o Balanced Scorecard. As provas dissertativas, segundo Lowman

(2004, p.256), "são particularmente aptas a avaliar o pensamento crítico independente e

original dos alunos. Por integrar conceitos e comparar teorias, eles ultrapassam

facilmente as questões de múltipla escolha e de respostas curtas". O gabarito realizado

como resposta ideal encontra-se no Apêndice E.

No turno da tarde, no último dia do curso, logo no início da aula, realizou-se

uma avaliação dos conhecimentos adquiridos em relação ao BSC. Trinta minutos antes

do término da aula, aplicou-se o questionário que se encontra no Apêndice C,

contemplando perguntas em escala numérica e perguntas abertas dissertativas sobre a

motivação e auto-avaliação do conhecimento adquirido em relação ao BSC. O

questionário contemplou, a exemplo do que ocorreu com o aplicado na turma da

manhã, oito perguntas que proporcionram uma auto-avaliação dos conhecimentos

adquiridos sobre o BSC; sete perguntas sobre o desempenho do professor; quatro

perguntas sobre a disciplina; e quatro sobre as aulas ministradas. As perguntas abertas

abordaram: o questionamento sobre a avaliação global do curso, a avaliação sobre o

aprendizado conseguido e se os alunos recomendariam o curso para os amigos.

O questionário entregue no término da aula também contemplou perguntas

em escala numérica e perguntas dissertativas. Em escala numérica, havia oito

perguntas sobre auto-avaliação após o curso sobre o BSC; quatro perguntas sobre a

disciplina; e seis perguntas que abordaram aspectos negativos do jogo e solicitavam

sugestões para melhorar o jogo de empresas aplicado.

A figura 7 demonstra o tempo e a maneira de condução da aula no período

da manhã.
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MÉTODOS DAS AULAS TURMA MANHÃ

INÍCIO

FIM

AVALIAÇÃO
DIAGNÓSTICA

Duração: 20 minutos

AULA 
TEÓRICA

Duração: 4 horas

SEMINÁRIO DE ELABORAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO 

DOS MAPAS 
ESTRATÉGICOS
Duração: 4 horas

10 RODADAS
DO

JOGO 
Duração: 3h30

AVALIAÇÃO DO 
CONHECIMENTO
ADQUIRIDO DO

BSC
Duração: 30 minutos

AUTO AVALIAÇÃO 
E ACEITAÇÃO 

DO JOGO

1ª
A
U
L
A

2ª
A
U
L
A

PRMEIRA
VERSÃO

DO JOGO
Duração: 4 horas

3ª
A
U
L
A

4ª
A
U
L
A

Figura 7 - Metodologia das aulas período da manhã
Fonte: Elaborada pelo autor

Apesar de no período da manhã haverem quatro aulas, e no período da

tarde três aulas, a carga horária ficou a mesma, como pode-se observar na Figura 8

que demonstra a metodologia das aulas no período da tarde.
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MÉTODOS DAS AULAS TURMA TARDE

INÍCIO

FIM

AVALIAÇÃO
DIAGNÓSTICA

Duração: 20 minutos

AULA 
SOBRE CONCEITOS
TEÓRICOS DO BSC

Duração: 5 horas

SEMINÁRIO DE ELABORAÇÃO E
APRESENTAÇÃO 

DOS MAPAS 
ESTRATÉGICOS

Duração: 5h20

AVALIAÇÃO DO 
CONHECIMENTO
ADQUIRIDO DO

BSC 
Duração: 30 minutos

10 RODADAS
DO JOGO

Duração: 4h30 

AUTO AVALIAÇÃO 
E ACEITAÇÃO 

DO JOGO
Duração: 20 minutos

1ª
A
U
L
A

2ª
A
U
L
A

3ª
A
U
L
A

Figura 8 - Metodologia das aulas período da tarde

Fonte: Elaborada pelo autor

3.4 ANÁLISE DOS DADOS

Após a coleta dos dados, iniciou-se a etapa do processamento, tendo sido

utilizado, para a digitação e tabulação dos dados da pesquisa, o software SPSS

versão 10, que possibilita a análise estatística univariada e multivariada.

Realizaram-se estatísticas descritivas para a avaliação de tendência e

variabilidade entre os grupos dos dois turnos, e teste t para análise univariada. Para

comparação entre os dois grupos, o da manhã e o da tarde, aplicou-se, com o

objetivo de evidenciar possíveis diferenças significativas entre os turnos, a técnica

multivariada, análise de discriminante, por meio das variáveis prognosticadoras

definidas na pesquisa.
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3.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

Campbell e Stanley (1979, apud KALLAS, 2003) se manifestam sobre

resultados e limitações dos experimentos do ponto de vista da interpretação final de

um experimento e da tentativa de inseri-lo na ciência em curso e afirmam que todo

experimento é imperfeito. Afirmam, também, que uma lista de critérios de validade

pode alertar o experimentador para as imperfeições residuais de seu esquema, de

modo que, em pontos relevantes, possa ter consciência de interpretações

alternativas de seus dados.

O objetivo desta pesquisa limitou-se ao desenvolvimento de um jogo de

empresas para ensino do BSC, não pretendendo estudar ou generalizar o efeito da

utilização desta técnica.

Assim, por motivos de ordem prática, os resultados alcançados neste

trabalho, em termos de aprendizagem, são válidos apenas para a amostra das

duas turmas e não são generalizáveis, necessitando, portanto, de mais apli-

cações do jogo.

Cabe, também, apontar uma limitação devido à metodologia utilizada: não

se pode afirmar que existam diferenças de motivação entre as turmas da manhã e

da tarde, razão pela qual outras aplicações do jogo desenvolvido devem ser

realizadas para verificação do efeito do mesmo na motivação dos alunos.

Outra limitação diz respeito à amplitude da pesquisa sobre o ensino do

BSC no Brasil. A pesquisa realizada em IES e sites de empresas de treinamento não

pretendeu ser exaustiva, tendo como objetivo apenas subsidiar o desenvolvimento

do jogo do BSC e verificar a importância desse desenvolvimento.
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4 DESENVOLVIMENTO

Neste Capítulo ser apresentado o processo de desenvolvimento do jogo e

a aplicação do jogo em um grupo de alunos.

4.1 DESENVOLVIMENTO DO JOGO

Para realizar o experimento, optou-se pelo desenvolvimento de um jogo

voltado especificamente para o aprendizado do Balanced Scorecard, tendo em vista

que não se encontrou à venda no mercado um jogo que atendesse à necessidade das

relações causa-efeito entre as perspectivas do BSC. Desenvolveu-se o jogo tomando

como base uma empresa fictícia do ramo de Ferramentas Especiais situada em

Curitiba, Paraná, e que utiliza somente um departamento, que é o de fabricação de

pinos metálicos.

O referido Jogo de Empresas constitui-se em uma simulação das

atividades de gerenciamento da organização. Utiliza, para isso, duas matrizes –

uma com indicadores e outra com os investimentos realizados na gestão da

organização –, podendo o jogador elaborar um mapa estratégico e aperfeiçoar suas

operações organizacionais. É importante deixar claro que esses jogos contêm

algumas simplificações da realidade, elaboradas com o objetivo de melhorar o

andamento da gestão da organização. As rodadas do jogo são dez, podendo este

número ser aumentado conforme a necessidade do instrutor.

O jogo foi desenvolvido em três etapas, ocorrendo na primeira a definição

de variáveis, na segunda, a relação causa efeito entre as variáveis e, na terceira, a

geração dos indicadores de gestão.

4.2 OBJETIVO DO JOGO

O jogo tem por objetivo levar o jogador a gerar o máximo de valor para a

empresa e acionistas, procurando estabelecer um ambiente no qual todos os

colaboradores tenham uma melhor qualidade de vida. O resultado da comparação das
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equipes, para verificar o ranking das empresas, estará no saldo de caixa e patrimônio

líquido, conforme demonstrado na tabela 1, antes do início das rodadas do jogo.

Tabela 1 - Comparação do ranking entre as equipes
(Em milhares de Reais)

RODADA
EQUIPE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 203 263 448 1.782 4.207 6.962 10.940 15.353 20.381 25.414
02 287 663 1.061 1.417 1.777 2.253 2.686 3.121 4.220 4.819
03 545 1.758 5.031 8.447 14.630 20.624 (162.414) (167.364) (171.670) (169.534)
04 272 845 1.847 2.692 3.576 6.068 10.184 15.037 21.731 30.415
05 193 297 525 1.456 3.778 6.863 10.582 15.094 19.116 26.007

FONTE: Elaborada pelo autor

Observando a tabela 1, é possível verificar a competição entre as equipes.

Até a sexta rodada, a vencedora foi a Equipe 3; na sétima rodada, a Equipe 1

passou à frente da Equipe 3, assumindo a liderança até a rodada 8, quando a

Equipe 4 virou o jogo na nona e décima rodadas, tornando-se vencedora. A Equipe

4 também apresentou o melhor planejamento estratégico durante o jogo.

4.3 CENÁRIO DO JOGO

Em novembro de 1999, a empresa fictícia que inspirou o jogo iniciou as

atividades com o objetivo de suprir o mercado de recondicionamento de ferramentas

rotativas, principalmente para os setores automotivo, eletro e metal-mecânico. Com

grande aceitação do mercado e bom desempenho, a empresa também passou a

oferecer avançados projetos para desenvolvimento, fabricação e aplicação de

ferramentas rotativas especiais para usinagem. A empresa ocupa, hoje, uma área de

2 mil metros quadrados localizada no município de Campo Magro, Região

Metropolitana de Curitiba, Paraná. Possui infra-estrutura adequada para produzir

com qualidade e segurança, estando equipada com instalações de redes elétrica,

hidráulica, pneumática e lógica.

Optou-se em delimitar o jogo apenas à fabricação de brocas de metal duro.

O processo produtivo consiste, primeiramente, na compra de barras de metal-duro,
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sendo que o mesmo já se encontra em consignação dentro da empresa, não

necessitando de gastos com transporte, seguros e outros. O operador pega no

almoxarifado a quantidade de brocas que fabricará no dia e as coloca em sua

bancada. Na seqüência, o operador insere na afiadora, conforme figura 9, e realiza o

trabalho. A habilidade de cada operador revela uma diferença na velocidade de

fabricação. Portanto, incentivos em treinamento e capacitação ajudam a aumentar a

velocidade na fabricação.

Figura 9 - Afiadora utilizada na fabricação de brocas pela empresa fictícia

Fonte: Elaborada pelo autor

Na primeira rodada, as equipes saem com 5 afiadoras pelo preço unitário de

R$ 50 mil. Caso o jogador deseje comprar mais uma afiadora, a mesma será financiada

à taxa de 6% ao trimestre, pelo período de 2 anos. Cada máquina tem uma capacidade

de produção de 1.800 brocas por trimestre utilizando somente um turno.

4.4 VARIÁVEIS DO JOGO

As variáveis do jogo compreendem os dados inclusos pelos alunos

(Inputs), aqui denominados de variáveis abertas, e aquelas variáveis preenchidas
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automaticamente, aqui chamadas de variáveis fechadas, que surgem em função da

correlação com outra variável aberta ou fechada. O preenchimento dessas variáveis

está disponível, como exemplo, na rodada 1 do jogo.

4.4.1 Variáveis abertas para inclusão dos dados (inputs)

Nas variáveis abertas os jogadores realizam os investimentos, podendo ser

esta informação de caráter financeiro ou não dependendo da variável.

a) Informações complementares

As informações complementares servem para que o jogador coloque as

suas variáveis de gestão, conforme demonstrado na tabela 8.

Tabela 2 - Informações complementares

MÍNIMO MÁXIMO

1 3 Quantidade de máquinas comprada unidade
Quantidade de matéria-prima comprada unidade

1 3 Número de turnos unidade
30 60 Prazo médio de clientes (dias)
0 49 Número de indicadores comprados unidade

150,00 150,00 Preço de compra matéria-prima Reais
179,00 249,00 preço sugerido Reais

FONTE: Elaborada pelo autor

Conforme consta na tabela 2, o jogador pode escolher a quantidade de turnos

em que sua empresa deve trabalhar. É importante deixar claro que o aumento do

número de turnos leva a uma diluição nos custos fixos da empresa e também permite

que o jogador não realize compra de equipamentos desnecessários. O prazo médio

concedido aos clientes e o preço de venda são variáveis muito importantes, pois ambas

geram uma influência na demanda do jogo. O preço da matéria-prima, por se tratar de

um produto consignado, sempre é fixo em R$ 150.

b) Consultorias de gestão

São as consultorias realizadas na empresa e que foram contratadas pelos

jogadores com o intuito de aperfeiçoar o desenvolvimento da mesma. A consultoria

AM-RT auxilia a mudança organizacional, procurando melhorar a realização no
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trabalho; a consultoria AM-RC atua para melhorar o reconhecimento do colaborador;

a consultoria AM-PT direciona sua atuação para melhorar o próprio trabalho; a

consultoria AM-RE procura melhorar a responsabilidade; a consultoria AM-AO busca

a melhoria do avanço na organização; e, por último, a consultoria AM-CR tem a

preocupação de melhorar o crescimento e seus gastos. As consultorias de gestão

encontram-se na tabela 3.

Tabela 3 - Consultorias de gestão

MÍNIMO MÁXIMO CONSULTORIAS

- 29.000,00 AM-RT
- 22.000,00 AM-RC
- 16.000,00 AM-PT
- 14.000,00 AM-RE
- 8.000,00 AM-AO
- 6.000,00 AM-CR

3.000,00 15.000,00 Sistema Integrado
1.200,00 15.000,00 ISSO 9001:2000

Fonte: Elaborada pelo autor

c) Recursos humanos

O departamento de recursos humanos merece um destaque, pois seguindo

a filosofia do BSC em suas relações de causa-efeito, parte do raciocínio de que o

colaborador satisfeito com os fatores higiênicos e de satisfação produz mais e, ao

mesmo tempo, auxilia a inteligência da organização. Portanto, tem-se, inicialmente,

a composição de pessoal demonstrada na tabela 4.

Tabela 4 - Relação dos colaboradores e seus respectivos salários

MÍNIMO MÁXIMO CONSULTORIAS

1.000,00 2.200,00 Salário Operador Alfa
1.000,00 2.200,00 Salário Operador Beta
1.000,00 2.200,00 Salário Operador Gama
1.800,00 3.600,00 Salário Supervisor
3.500,00 7.000,00 Salário Gerente de Produção
3.500,00 7.000,00 Salário Engenharia
2.500,00 3.600,00 Salário Analista Qualidade

Fonte: Elaborada pelo autor

Na tabela 5, demonstra-se a composição dos investimentos máximos e

mínimos, como também o valor investido na primeira rodada. É importante salientar

que, para a retífica comprada, ocorrerá um aumento de 1 operador Alfa, 1 operador

Beta e 1 operador Gama.
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Tabela 5 - Investimentos nos fatores higiênicos e satisfação

MÍNIMO MÁXIMO FATORES HIGIÊNICOS E SATISFAÇÃO

50,00 250,00 Plano de Saúde
79,20 200,00 Transporte
35,00 396,00 Alimentação
10,00 600,00 Treinamento
1,00 15,00 PRL

15,00 60,00 Plano Odontológico

Fonte: Elaborada pelo autor

d) Investimentos realizados com despesas comerciais

A empresa não tem vendedores próprios, trabalhando somente com

representantes, inicialmente, a comissão representa 1% da receita bruta. Com

relação às feiras, refere-se à de Ferramentas que são realizadas anualmente, com

participação na inclusão de stands:

Comissão de vendas - 1% a 8% sobre a Receita Bruta;

Participação em feira em Curitiba - mín.: R$ 5 mil, máx.: R$ 20 mil;

Participação em feira em Joinville - mín.: R$ 5 mil, máx.: R$ 20 mil;

Participação em feira em São Paulo - mín.: R$ 7,5 mil, máx.: R$ 20 mil;

Participação em feira em Curitiba - mín.: R$ 15 mil, máx.: R$ 45 mil.

Os investimentos nas despesas comerciais, devem ser escolhidos pelos

jogadores conforme a tabela 6.

Tabela 6 - Gastos com despesas comerciais

MÍNIMO MÁXIMO MARKETING

0,00% 8,00% Comissão em %
416,67 1.666,67 Participação de Feira em Curitiba
416,67 1.666,67 Participação de Feira em Joinville
625,00 2.083,33 Participação de Feira em São Paulo

1.250,00 3.750,00 Participação de Feira em Hanover
Fonte: Elaborada pelo autor

4.4.2 Variáveis fechadas

Após os jogadores terem escolhidos as variáveis que eles irão trabalhar a

planilha do jogo automaticamente realiza a tabulação dos dados fornecendo o resultado

da rodada. Nestas variáveis se encontra os investimentos nos gastos gerais de

fabricação e as variáveis diversas independentes como a modalidade tributária.
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a) Investimentos nos gastos gerais de fabricação

Os gastos gerais de fabricação compreendem os custos para o andamento

dos processos da organização. O gasto com aluguel até 6 máquinas é de R$ 6 mil;

de 7 a 12 máquinas, de R$ 12 mil; acima de 12 máquinas, de R$ 18 mil. No que se

refere à energia elétrica, o gasto com até 6 máquinas é de R$ 3 mil; de 7 a 12

máquinas é de R$ 6 mil; e acima de 12 máquinas é de R$ 9 mil. Quanto ao seguro, o

valor do custo até 12 máquinas é de R$ 800,00 e acima de 12 máquinas, de R$

1.600,00. A depreciação segue as regras do Regulamento do Imposto de Renda,

sendo que, para 1 turno, utiliza-se a taxa de 10% a.a; para 2 turnos, a taxa de 15%

a.a.; e para 3 turnos, a taxa de 20% a.a.

Na tabela 7, apresentam-se os gastos da rodada inicial.

Tabela 7 - Gastos gerais de fabricação

MÍNIMO MÁXIMO GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO

6.000,00 18.000,00 Aluguel
3.000,00 9.000,00 Energia Elétrica
1.000,00 1.000,00 Água e Esgoto

800,00 1.600,00 Seguro
400,00 400,00 Roupagem
500,00 18.000,00 Manutenção Preventiva
400,00 1.200,00 Óleo

Fonte: Elaborada pelo autor

b) Variáveis diversas independentes

Na condição do saldo do caixa ficar negativo, são cobrados juros de 10% ao

trimestre; os tributos incidentes na venda compreendem um percentual de 21,25%

sobre a receita bruta; e os tributos sobre o lucro estão na modalidade Lucro Presumido.

4.4.3 Regras do jogo

Os jogadores, inicialmente, se reúnem em equipes para a elaboração do

mapa estratégico conforme modelo apresentado na figura 10, tomando como base

as tabelas de investimentos comentadas anteriormente. Após a elaboração do
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mapa, as equipes devem escolher os indicadores que utilizarão durante o jogo,

conforme demonstrado na figura 11. O mínimo de indicadores é 9, a um custo

mensal de R$ 35 mil; caso o jogador deseje, durante o jogo, comprar indicadores,

estes terão um custo unitário de R$ 2 mil. Na seqüência, inicia-se o jogo com o

preenchimento e entrega ao professor da tabela do Apêndice F. A figura 12

demonstra o funcionamento do jogo.

 

Figura 10 - Exemplo do mapa estratégico desenvolvido pelos alunos

Fonte: Participantes do curso de extensão

Os participantes desenvolveram o mapa estratégico, como indicadores

para cada uma das perspectivas foram escolhidos os indicadores conforme a figura

11, onde foi tomado por base o mapa estratégico proposto.
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PERSPECTIVA CRESCIMENTO E APRENDIZADO PERSPECTIVA PROCESSOS

Objetivos Indicadores Objetivos Indicadores

Identificar e reter talentos
Treinamento Índ. de satisfação

com a empresa

Infra-estrutura tecnológica Softwares

Minimizar perdas

Horas ociosas

Gastos com manut. prev.

Capacidade das máquinas

Peças fabricadas

Produtividade dos funcionários Ociosidade por empregado Melhor qualidade dos produtos
Qualidade

Nº de reclamações dos clientes

Inovação/Evolução constantes Treinamentos realizados

Satisfação dos funcionários
Benef. dos fatores higiênicos

Benef. dos fatores satisfação Gerenciar/Mensurar riscos
Qualidade

Treinamentos realizados

PERSPECTIVA FINANCEIRA PERSPECTIVA CLIENTES

Objetivos Indicadores Objetivos Indicadores

Aumentar receita
Ebtida

Preço de Venda
Aumentar Carteira de Clientes

Nº de clientes

Participação no mercado

Reduzir endividamento Edividamento
Personalização

serviços/produtos
Invest. Total em Marketing

Maximizar o retorno sobre os

invest.
Retorno sobre o ativo Maior satisfação do cliente

Invest. Total em Marketing

Nº de clientes

Grau de satisfação de clientes

Nº de unidades vendidas

Melhorar a produtiv. das desp.
Retorno sobre o ativo

Endividamento

Manutenção na Carteira de

Clientes

Nº de clientes

Grau de satisfação de clientes

Figura 11 - Indicadores selecionados no jogo pelos alunos

Fonte: participantes do curso de extensão

O jogo obedeceu ao roteiro demonstrado na figura 12.
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ROTEIRO DO JOGO

INÍC IO

FI M

EL ABO RAÇ ÃO
DO 

MAPA 
ESTRATÉG ICO

ESCO LHA
DO S

IND ICADO RES

PREENC HIM ENT O
DA PL ANIL HA

DE
I NVEST IM EN T OS

PRO CESSAM ENTO
DA PL ANIL HA

PEL O 
PR OF ESSOR

EN TR ADA DO S
DO S DAD OS N O

J OG O

REL AT ÓRIO  DO
RESU LTADO

DO JOG O

NOVA
RODADA

N

S

BANCO DE
IN DICAD ORES

Figura 12 - Roteiro do jogo
Fonte: Elaborada pelo autor

4.4.4 Perspectiva financeira

Buscou-se, de acordo com esta perspectiva, adicionar 17 indicadores, sendo

alguns deles simplesmente contábeis, como o patrimônio líquido, lucro, caixa, EBITDA.

Tem-se, também, indicadores de endividamento, atividade, rentabilidade e liquidez,

assim distribuídos com base nos valores colocados nas variáveis do jogo. Na primeira

rodada, foram obtidos os indicadores conforme tabela 8.
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Tabela 8 - Indicadores inclusos na perspectiva financeira

Financeiros 1 RODADA

Patrimônio Líquido 271.997,24

Imobilização de Recursos Permanentes 0,9169

Preço de Compra MP Reais

Lucro Reais (28.002,76)

Caixa Reais (88.246,78)

EBITDA Reais (26.560,28)

Liquidez Corrente Índice 1,04

Liquidez Geral Índice 1,04

Liquidez Imediata Índice (0,14)

Endividamento Índice 2,27

Rentabilidade Sobre o Ativo % -3,15%

Rentabilidade Sobre o Patrimônio Líquido % -10,30%

Prazo Médio de Estocagem dias -

Prazo Médio de Pagamento a Fornecedor dias 58

Prazo Médio de Cobrança dias 60

Ciclo Operacional dias 60

Ciclo Financeiro dias 2

FONTE: Elaborada pelo autor

Além dos indicadores comentados, também se fornece ao jogador o

Balanço Patrimonial conforme tabela 9. Demonstração do Resultado do Exercício,

bem como o Fluxo de Caixa, transcrito na tabela 10.

Na tabela 11 apresentamos um modelo da Demonstração do Resultado do

Exercício bem como o Fluxo de Caixa.



93

Tabela 9 - Balanço patrimonial

1 RODADA

Ativo -
Circulante 640.951,96

Disponível (88.246,78)
Créditos 729.198,74

Clientes 729.198,74
Tributos na Compra -

Permanente 249.404,17
Imobilizado 249.404,17

Bens Tangíveis 251.500,00
Edificações -
Veículos -
Máquinas e Equipamentos 251.500,00

(-) Depreciação Imobilizado (2.095,83)
Instalações -
Veículos -
Máquinas e Equipamentos (2.095,83)

Total do Ativo 890.356,12

1 RODADA
Passivo -

Circulante 618.358,88
Fornecedores 501.103,07
Obrigações Tributárias 65.755,81

TRIBUTOS NA VENDA 66.409,17
TRIBUTOS SOBRE LUCRO (653,36)

Contas a Pagar 51.500,00
Comercial -
Administrativo -
Ativo Imobilizado - Fcto 51.500,00
Mão-de-Obra -
Gastos Gerais de Fabricação -

Exigível a Longo Prazo -
Financiamento Ativo Imobilizado L.F. -

Financiamentos -
Patrimônio Líquido 271.997,24

Capital Social 300.000,00
Lucros Acumulados (28.002,76)

Total do Passivo 890.356,12

FONTE: Elaborada pelo autor
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Tabela 10 - Demonstração do resultado do exercício e demonstração do fluxo de caixa

1 RODADA

Receita Bruta 1.093.798,11

Vendas Mercadorias 1.093.798,11

(-) Deduções da Receita Bruta (232.432,10)

TRIBUTOS NA VENDA (232.432,10)

(=) Receita Líquida 861.366,01

Depreciação (2.095,83)

Mão-de-Obra (79.144,06)

Gastos Gerais de Fabricação (14.195,83)

Custo Variável (615.261,44)

(=) Lucro Bruto 150.668,85

(-) Despesas/Receitas Operacionais (179.324,97)

Administrativas (129.000,00)

Comercial (47.234,97)

Financeira (3.090,00)

Receita -

Despesa (3.090,00)

(=) Resultado Operacional (28.656,12)

(=) Resultado Não Operacional -

Receita Não Operacional -

Despesa Não Operacional -

(=) Lucro antes do IR/CS (28.656,12)

Contribuição Social 309,49

Imposto de Renda 343,87

PLR -

(=) Lucro Líquido do Exercício (28.002,76)

1 RODADA

Fluxo de Caixa -

Saldo Inicial do Caixa 100.000,00

Entradas 364.599,37

Receita Vendas neste mês 364.599,37

Receita Vendas próximo mês -

Saídas (552.846,15)

Compra Matéria Prima (280.181,29)

Compra Mês Seguinte Matéria Prima -

Tributos -

Pagamento Tributos sobre o lucro -

Despesa Comercial Dentro do Mês (47.234,97)

Despesa Administrativa Dentro do Mês (129.000,00)

Despesa Administrativa Mês Seguinte -

Despesa com Mão-de-Obra (79.144,06)

Despesa com Gastos Gerais de Fabricação (14.195,83)

Pagamento Juros e Amortização Empréstimo (3.090,00)

Juros empréstimo hot-maney -

Saldo Final do Caixa (88.246,78)

Fonte: Elaborada pelo autor
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4.4.5 Perspectiva clientes

Dentro desta perspectiva, disponibilizaram-se aos jogadores 8 indicadores de

gestão ligados a clientes, conforme quadro 7.

Quadro 7 - Indicadores disponibilizados dentro da perspectiva clientes

Clientes Unidade
Demanda Quantidade
Despesa com Comissão de Vendas Reais
Investimento Total em Marketing Reais
Nº de Clientes Quantidade
Evolução do Número de Clientes %
Grau de Satisfação de Clientes 0-10
Participação no Mercado %
Número de Unidades Vendidas Quantidade

Fonte: Elaborada pelo autor

4.4.6 Perspectiva processos

Esta perspectiva, no jogo, contempla 12 indicadores de gestão,

demonstrados na quadro 8.

Quadro 8 - Indicadores disponibilizados dentro da perspectiva processos

Processos Internos unidade
Gastos com ISSO 9001:2000 Reais
Capacidade das Máquinas em peças
Peças Fabricadas em peças
Horas Disponibilizadas quantidade
Horas Ociosas quantidade
Treinamentos Realizados Reais
Gastos com Manutenção Preventiva Reais
Produção Média por Funcionário quantidade
Número de Reclamações dos Clientes quantidade
Qualidade

Fonte: Elaborada pelo autor

4.4.7 Perspectiva crescimento e aprendizado

Disponibilizaram-se aos jogadores 13 indicadores de gestão apontados na

quadro 9.
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Quadro 9 - Indicadores disponibilizados dentro da perspectiva crescimento e aprendizado

Crescimento e Aprendizado
Softwares Reais
Nº de Empregados quantidade
Índice de Satisfação com a Empresa 1 a 10
Ociosidade por empregado horas

Calibração - Gastos com fatores Higiênicos Mínimo
Calibração - Gastos com fatores Higiênicos Máximo

Gastos com fatores Higiênicos valor
Benefícios dos Fatores Higiênicos Valor para Colaborador

Plano de Saúde Valor para Colaborador
Transporte Valor para Colaborador
Alimentação Valor para Colaborador

Benefícios dos Fatores de Satisfação
Treinamento Valor para Colaborador
PLR % sobre o Lucro
Plano Odontológico Valor para Colaborador

Fonte: Elaborada pelo autor

4.4.8 Relação causa efeito do jogo

Consideraram-se variáveis abertas aquelas sobre as quais o jogador exerce

influência. Já as variáveis fechadas são aquelas em que a planilha desenvolve

automaticamente, muitas vezes, com interferência de duas ou mais variáveis abertas e

fechadas, conforme demonstrado na figura 13. O Apêndice F apresenta o fluxo

demonstrativo da relação causa e efeito de forma mais detalhada.

RELAÇÃO CAUSA X EFEITO DO JOGO

(C) Nº Turnos

Variáveis Abertas

(B) Gastos 
Treinamento

(E) Gastos 
Comerciais(D) Gastos 

Manutenção 
Preventiva

(F) Qtde 
Máquinas

(G) 
Preço 

de 
Venda

(H) 
Gastos 

ISO 9001

Variáveis Fechadas

(K) Índice de 
Satisfação com 

Empresa 
(empregados)

Origem: H-P-Q

(I) Prazo 
Clientes

(J) Grau de 
Satisfação do 

Cliente

Origem: H-K-
L

(L) Nº
Reclamações 

Clientes

Origem: J

(M) Quantidade 
Vendido

Origem: D-B-K 

(N) Produção 
média por 

empregado

Origem: O-M

(O) Nº de 
empregados

Origem: F

(R) Nº
Ociosidade

Origem: K

(P) 
Consultorias 
de Gestão

(Q) Gastos 
fatores 

higiênicos e 
satisfação

DEMANDA

Origem: I-S-
G-E

(S) 
Capacidade 

das máquinas

Origem: C-F

Figura 13 - Demonstração da relação causa efeito no jogo

Fonte: Elaborada pelo autor
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4.5 APLICAÇÃO DO JOGO

Aplicou-se o jogo nas duas turmas, porém a carga horária de aplicação do

jogo foi diferenciada em função da necessidade de verificação do aprendizado

conseguido. Sendo assim, no período da manhã, o total de horas com o jogo foi de 7

e, no período da tarde, o total de horas com o jogo foi de 2h30m. Durante o jogo, o

pesquisador manteve-se sentado utilizando um notebook e uma impressora e,

sempre que os alunos traziam a planilha de investimento, o mesmo digitava os

dados e imprimia o resultado da rodada.

4.5.1 Metodologia das aulas do período da manhã

Neste tópico será descrito como foi desenvolvido o experimento na turma

do período da manhã.

Tema: Balanced Scorecard, um enfoque gerencial.

Objetivo: Transmitir os principais fundamentos da Contabilidade Gerencial

e do Balanced Scorecard e seu conhecimento prático por meio da técnica jogos de

empresa.

Carga horária: 16 horas.

Datas e horários das aulas: 26/11/2005, 03/12/2005, 10/12/2005 e

17/12/2005, das 8h às 12h.

Metodologia da aula:

Na primeira aula, antes de ser iniciado o conteúdo, realizou-se uma

avaliação diagnóstica para verificar o conhecimento e grau de instrução dos alunos.

Na seqüência, desenvolveu-se o conteúdo por meio da aula expositiva. Segundo

Brown (1985, apud MOREIRA, 2003), os aspectos característicos da exposição

consistem numa pessoa que fala para muitas sobre um tópico ou tema. A fala pode

ser complementada pelo uso de recursos audiovisuais e por perguntas ocasionais.

Os principais propósitos de uma aula expositiva consistem em transmitir
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informações, gerar compreensão e estimular o interesse.O conteúdo apresentado

compreendeu: a origem da Contabilidade Gerencial, a Contabilidade Gerencial como

sistema de informação, a origem e perspectivas do Balanced Scorecard, indicadores

e mapas estratégicos, processos de criação de valor, processos de gestão de

clientes, modelos de estudos sobre o Balanced Scorecard no Brasil. Os recursos

utilizados foram projetor e quadro-negro.

Na segunda aula, utilizou-se a técnica de seminário que, segundo Moreira

(2003), tem o propósito de criar de um ambiente de ensino no qual esteja presente a

colaboração entre o professor e os alunos. Nesse seminário, o pesquisador definiu

as equipes, baseando-se na avaliação diagnóstica realizada no primeiro dia de aula.

Alunos com maiores conhecimentos sobre o BSC se reuniram com alunos que

tinham menos conhecimento sobre o BSC, procurando, neste sentido, a integração

entre os membros das equipes. Na seqüência, solicitou-se que, no primeiro horário,

as equipes elaborassem um mapa estratégico de uma empresa fictícia. No segundo

horário, os alunos apresentaram o mapa estratégico para toda a classe, criando um

ambiente de discussão e questionamento entre eles. O recurso utilizado foi o

quadro-negro.

Na terceira aula, disponibilizou-se aos alunos o início do jogo que serviu

somente para fins de calibração dos indicadores. Ocorreram inúmeros problemas nesse

dia, em função da não-realização de um pré-teste da planilha. Pré-teste refere-se a um

teste realizado com pessoas para fins de calibração do jogo, pois o mesmo, em função

da relação causa-efeito entre os indicadores pode dar números absurdos que devem

ser ajustados antes de ser aplicado em sala de aula. O tempo entre as rodadas foi

curto, e os números da planilha tornaram-se absurdos, gerando um descontentamento

da classe, o que fez com que o jogo fosse desvalidado. Martinelli (1987, apud

MOREIRA, 2003) explica que isso ocorre devido ao fato de não terem sido bem

definidos os objetivos e o contexto de sua aplicação. Os recursos utilizados foram

quadro-negro, impressora a laser e notebook.
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Na quarta aula, os problemas da aula anterior foram solucionados, e houve

uma nova rodada do jogo, sendo que se deixaram bem claros os objetivos e regras do

jogo. Faltando uma hora para o término da aula, anunciou-se a equipe vencedora do

jogo e se aplicou uma prova descritiva para verificação do aprendizado durante o curso

ministrado, bem como um questionário para verificar a aceitação do jogo apresentado.

Os recursos utilizados foram quadro-negro, impressora a laser e notebook. O quadro 10

demonstra as etapas e avaliações das aulas ministradas.

Quadro 10 - Data, horário, recursos e procedimentos das aulas da manhã

AULA DATA HORÁRIO RECURSOS PROCEDIMENTOS

Avaliação diagnóstica1ª 26/11/2005 8h às 12h Projetor e quadro-negro
Aula teórica

2ª 03/12/2005 8h às 12h Quadro-negro Elaboração e apresentação dos mapas
estratégicos

3ª 10/12/2005 8h às 12h Quadro-negro, impressora
e notebook

Primeira versão do jogo

Elaboração do Mapa Estratégico do Jogo.
10 rodadas do jogo

4ª 17/12/2005 8h às 12h Quadro-negro, impressora
e notebook

Avaliação do conhecimento adquirido sobre o
BSC, auto-avaliação e avaliação sobre o jogo

Fonte: Elaborada pelo autor

4.5.2 Metodologia das aulas do período da tarde

Neste tópico será descrito como foi desenvolvido o experimento na turma

do período da tarde.

Tema: Balanced Scorecard, um enfoque gerencial.

Objetivo: Transmitir os principais fundamentos da Contabilidade Gerencial e

do Balanced Scorecard e seu conhecimento prático por meio da técnica jogos de

empresa.

Carga horária: 16 horas

Datas e horários das aulas: 03/12/2005, 10/12/2005 e 17/12/2005, das 13h

às 18h20m.
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Metodologia da aula:

Na primeira aula, antes de ser iniciado o conteúdo, realizou-se uma

avaliação diagnóstica para verificar o conhecimento e grau de instrução dos alunos.

Na seqüência, ministrou-se uma aula expositiva. Os principais propósitos de uma

aula expositiva consistem em transmitir informações, gerar compreensão e estimular

o interesse. O conteúdo apresentado compreendeu: a origem da Contabilidade

Gerencial, a Contabilidade Gerencial como sistema de informação, a origem e

perspectivas do Balanced Scorecard, indicadores e mapas estratégicos, processos

de criação de valor, processos de gestão de clientes, modelos de estudos sobre o

Balanced Scorecard no Brasil. Os recursos utilizados foram projetor e quadro-negro.

Na segunda aula, utilizou-se a técnica de seminário. Nesse seminário, foram

definidas as equipes pelo pesquisador, tendo como base a avaliação diagnóstica

aplicada no primeiro dia de aula. Com base na avaliação diagnóstica realizada no

primeiro dia de aula, alunos com maiores conhecimentos sobre o BSC foram agrupados

pelo pesquisador com alunos que tinham menos conhecimento sobre o BSC,

procurando, neste sentido, a integração entre os membros das equipes. Na seqüência,

solicitou-se que, no primeiro horário, as equipes elaborassem um mapa estratégico de

uma empresa fictícia. No segundo horário, os alunos apresentaram o mapa estratégico

para toda a classe, criando um ambiente de discussão e questionamento entre eles. O

recurso utilizado foi quadro-negro.

Na terceira aula, no primeiro horário, fez-se uma revisão geral dos conceitos

do BSC. Na seqüência, antes do intervalo, entregou-se o mesmo teste descritivo

aplicado no período da manhã, para avaliar o conhecimento adquirido sobre o BSC. No

segundo horário, iniciou-se o jogo, com exposição dos objetivos e regras e, às 17h20m,

divulgou-se o resultado, anunciando a equipe vencedora das rodadas. Também se

entregou aos alunos um questionário de auto-avaliação e sobre a aceitação do jogo. Os

recursos utilizados foram quadro-negro, impressora a laser e notebook. O quadro 11

demonstra as etapas e avaliações das aulas ministradas.
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Quadro 11 - Data, horário, recursos e procedimentos das aulas da tarde

AULA DATA HORÁRIO RECURSOS PROCEDIMENTOS

Avaliação diagnóstica1ª 03/12/2005 13h00 às 18h20 Projetor e quadro-negro
Aula teórica

2ª 10/12/2005 13h00 às 18h20 Quadro-negro Elaboração e apresentação dos mapas estratégicos
Avaliação do conhecimento adquirido sobre o BSC
10 rodadas do jogo

3ª 17/12/2005 13h00 às 18h20 Quadro-negro,
impressora e notebook

Auto-avaliação e avaliação sobre o jogo

Fonte: Própria do autor

Descrição das equipes:

No período da manhã a turma inicial estava composta pelos alunos

demonstrados, conforme quadro 12.

Quadro 12 - Descrição dos alunos do período da manhã

Turno Nome

E
ns

in
o 

M
éd

io
 T

éc
ni

co

G
ra

du
aç

ão

Curso
Média Avaliação
Conhecimentos

Adquiridos

Te
m

po
 q

ue
 T

ra
ba

lh
a

Cargo A
.1

A
.2

A
.3

A
.4

A
.5

A
.6

A
.7

A
.8

Manhã JGBN N 1 Administração 1 0 10 0 7 3 3 3 0
Manhã DLS N 1 Administração 2 Bancário 2 1 1 5 4 4 3 3
Manhã MSS N 1 Administração 5 Diretor Administrativo 4 3 3 8 8 7 4 5
Manhã SEM N 1 Administração 9,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manhã LBN N 1 Contabilidade 8,50 3 1 9 0 0 0 0 0 5
Manhã RSA N 1 Administração 9,00 1 3 0 0 7 4 5 1 7
Manhã AP N 1 Contabilidade 8,00 3 2 3 3 5 6 6 7 10
Manhã JCLV N 1 Administração 7,50 5 Autônomo 3 0 0 0 0 0 0 0
Manhã RRC N 1 Tecnologia Eletrônica 3 7 7 6 7 7 8 7 9
Manhã LBN N 1 Administração 8,00 1 2 0 0 7 5 5 5 5
Manhã IAC S 1 Administração 0 3 1 0 6 3 3 3 5
Manhã RH S 2 Administração 8,50 4 1 1 0 7 4 4 4 5
Manhã GRS N 2 Engenharia Elétrica 9,50 5 Chefe de Departamento 3 3 0 3 7 7 5 7
Manhã TH N 2 Administração 1 Estagiário 5 4 5 7 5 5 5 9
Manhã FFS N 2 Economia 8,50 4 Técnica Seguros 0 0 0 7 5 5 0 0
Manhã DB N 2 Administração 3 Assistente Administrativo 2 2 1 8 5 5 5 5
Manhã TP N 2 Administração 2 Técnica Serviços 5 5 6 5 5 5 4 5
Manhã AMK S 2 Contabilidade 5 Contador 0 0 0 1 2 1 1 5
Manhã TRLC N 2 Famácia 8,00 5 Gerente da Qualidade 0 0 0 0 8 8 8 8
Manhã ELM S 2 Engenharia Mecânica 9,00 4 Gerente Técnico 5 5 5 4 6 6 5 7
Manhã MAS N 3 Psicologia 4 Coord. de Gestão de Pessoas 5 5 1 5 5 5 5 5
Manhã HB N 3 Análise de Sistemas 3 8 6 6 8 5 9 5 10
Manhã CF S 4 Contabilidade 6,50 5 Diretor/Sócio 0 0 0 8 6 0 0 0
Manhã OL N 4 Física 8,00 5 3 3 3 2 3 4 3 5
Manhã MM N 4 Matemática 5 Analista Consultor 9 9 9 9 8 9 8 10
Manhã DF N 4 Administração 4 Analista Sênior 6 8 7 6 7 7 7 10
Manhã MC S 4 Direito 5 Estagiário 1 1 0 7 0 0 0 10
Manhã AMA N 4 Administração 5 Executiva de Marketing - Gerência 3 3 2 6 6 7 5 8
Manhã AT N 4 Administração 9,00 3 Coordenador da Qualidade 4 4 3 5 10 10 8 10
Manhã WRW S 4 Administração 4 Professor/Consultor Empresarial 6 6 2 4 6 4 8 5
Manhã AB N 4 Engenharia Química 9,50 4 Coord. de SGQ 5 2 6 3 5 6 3 6
Manhã MSV N 4 Teleinformática 5 Analista de Serviços 8 8 8 8 7 8 7 9

FONTE: Elaborada pelo autor
NOTAS: Nome: Iniciais dos nomes dos alunos

Ensino: Realizou Ensino Médio Técnico: S - Sim /N - Não
Graduação: 1....../ 2......./ 3....../ 4........
Média: de 0 a 10
Tempo que trabalha: 1, 2, 3, 4, 5 anos
A1: Qual o seu conhecimento sobre o Balanced Scorecard?; A2: Qual o seu conhecimento sobre as perspectivas do Balanced Scorecard?; A3: Qual o seu conhecimento
sobre mapas estratégicos do Balanced Scorecard?; A4: Qual o seu conhecimento sobre indicadores financeiros?; A5: Qual o seu conhecimento sobre indicadores
relacionados a clientes?; A6: Qual o seu conhecimento sobre indicadores relacionados a processos?; A7: Qual o seu conhecimento sobre indicadores relacionados a
crescimento e aprendizado?; A8: Você consegue ver a aplicabilidade prática do Balanced Scorecard nas empresas?
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No quadro 13 encontra-se os resultados da avaliação diagnóstica.

Quadro 13 - Descrição dos alunos do período da tarde

Turno Nome

E
ns

in
o 

M
éd

io
 T

éc
ni

co

G
ra

du
aç

ão

Curso
Média Avaliação
Conhecimentos

Adquiridos

Te
m

po
 q

ue
 T

ra
ba

lh
a

Cargo A
.1

A
.2

A
.3

A
.4

A
.5

A
.6

A
.7

A
.8

Tarde FAAG S 1 Administração 5 4 Estagiário 0 0 0 2 0 4 5 0
Tarde FBF N 1 Administração 8,2 5 Empresário 0 0 0 3 1 0 2 0
Tarde LPS S 1 Contabilidade 2,9 1 Auxiliar Contábil 0 0 0 1 1 1 3 5
Tarde MCK S 1 Economia 4 0 0 0 2 2 2 0 5
Tarde EGS S 1 Administração 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Tarde JP N 1 Contabilidade 2 Auxiliar Administrativo 0 0 0 0 3 3 3 5
Tarde ES N 1 Administração 2 3 6 0 0 4 3 3 3 9
Tarde JDT N 1 Contabilidade 8 0 0 0 0 3 0 0 5 0
Tarde DVAS S 1 Economia 10 4 Técnico em Eletrotécnica 1 0 0 6 1 3 0 10
Tarde AJA N 2 Análise de Sistemas 5 Gerente 5 5 7 7 3 3 3 5
Tarde WSP S 2 Análise de Sistemas 5 0 0 0 0 5 5 5 5
Tarde JRP N 2 BSI 5 Consultor BI/Analista de Sistemas 4 6 2 5 2 3 1 5
Tarde ARV N 2 Contabilidade 9 5 Assistente Financeiro 3 4 3 5 4 4 4 5
Tarde ALZ S 2 Contabilidade 6,5 5 Suporte Técnico em Audivisuais 5 3 0 3 3 3 0 5
Tarde LGA N 4 Engenharia Mecânica 4,6 0 0 9 8 8 5 6 7 5
Tarde AVF N 4 Economia 2 5 Consultor 2 2 0 9 5 5 0 10
Tarde TP N 4 Administração 4 Analista Financeiro 1 1 1 8 5 5 5 2
Tarde JPE N 4 Administração 5 Consultor 3 3 0 7 7 6 5 5
Tarde LS S 6 Administração 8 5 Analista de Pesquisa/Professora 1 0 0 0 0 0 0 2
Tarde LAMG N 6 Med. Veterinária 5 Diretor 5 7 4 3 3 3 3 10

FONTE: Elaborada pelo autor
NOTAS: Nome: Iniciais dos nomes dos alunos

Ensino: Realizou Ensino Médio Técnico: S - Sim /N - Não
Graduação: 1....../ 2......./ 3....../ 4........
Média: de 0 a 10
Tempo que trabalha: 1, 2, 3, 4, 5 anos
A1: Qual o seu conhecimento sobre o Balanced Scorecard?; A2: Qual o seu conhecimento sobre as perspectivas do Balanced Scorecard?; A3: Qual o seu
conhecimento sobre mapas estratégicos do Balanced Scorecard?; A4: Qual o seu conhecimento sobre indicadores financeiros?; A5: Qual o seu conhecimento sobre
indicadores relacionados a clientes?; A6: Qual o seu conhecimento sobre indicadores relacionados a processos?; A7: Qual o seu conhecimento sobre indicadores
relacionados a crescimento e aprendizado?; A8: Você consegue ver a aplicabilidade prática do Balanced Scorecard nas empresas?

No capitulo de desenvolvimento verifica-se o processo de descrição dos

alunos no período da manhã e no período da tarde assim como a elaboração do

jogo, que na seqüência serão analisados.
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5 ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO JOGO A UM GRUPO DE ALUNOS

Com relação ao desenvolvimento da planilha de jogos, destaca-se que a

mesma atendeu a seu objetivo inicial, que era a aceitação do jogo pelos alunos.

Conforme já mencionado, para verificação, fez-se pergunta aberta sobre a avaliação

global do curso e sobre o aprendizado conseguido, sendo que, para isso, solicitou-

se, no último dia de aula, que os alunos respondessem às perguntas dispostas no

Apêndice B.

Com o objetivo de verificar se a utilização de jogos de empresa, em um

grupo de alunos, auxilia a compreensão dos conceitos do BSC, realizou-se uma

prova de conhecimento adquirido, no último dia de aula, no período da manhã e, à

tarde, antes da utilização do jogo.

Para verificar o experimento atendendo às hipóteses, a análise dos

resultados foi dividida da seguinte forma: verificação da homogeneidade das turmas,

nota tirada na avaliação dos conhecimentos adquiridos sobre o Balanced Scorecard,

auto-avaliação sobre a aceitação do jogo, auto-avaliação sobre o conhecimento

adquirido sobre o BSC e, também, opiniões abertas sobre o jogo.

5.1 HOMOGENEIDADE DAS TURMAS

Para verificar as hipóteses, inicialmente comparou-se a homogeneidade

inicial entre as turmas da manhã e da tarde, considerando, entre as variáveis, as

seguintes: nível de escolaridade; tempo de serviço; e conhecimentos sobre o BSC,

abrangendo oito perguntas do questionário (Apêndice A).

a) Nível de escolaridade

Analisando o nível de escolaridade dos alunos entre os turnos da manhã e

da tarde, por meio de testes não-paramétricos Mann-Whitney para duas amostras,

independentes, obtiveram-se os resultados apresentados na tabela 11.
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Tabela 11 - Teste estatístico com nível de escolaridade

Test Statisticsa

299,000 254,500
509,000 782,500

-,415 -1,291
,678 ,197

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Graduação
Tempo de

Serviço

Grouping Variable: TURNOa. 

Fonte: Software SPSS

Verificou-se que não ocorreu diferença significativa a 1%. Portanto, são

equivalentes os turnos da manhã e da tarde quanto ao nível de escolaridade.

b) Tempo de serviço

Com relação ao tempo de serviço, considerou-se um grupo de 32 alunos

no turno da manhã, com uma margem de erro de 3,41% e um desvio-padrão de

1,62% e, no turno da tarde, 20 alunos, com uma margem de erro de 3,85% e um

desvio-padrão de 1,73%. Utilizou-se o teste t para comparação do tempo médio de

serviço entre os turnos da manhã e da tarde, conforme demonstrado na tabela 12.

   Tabela 12 - Teste t para duas amostras independentes

Teste t para duas amostras independentes

,013 ,910 -,936 50 ,354 -,4438 ,4740

-,923 38,607 ,362 -,4438 ,4808

Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed

TEMPTRAB
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df
Sig.

(2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference

t-test for Equality of Means

   Fonte: Software SPSS

Quanto ao tempo de serviço, verificou-se que não ocorreu diferença signifi-

cativa a 1%. Portanto, são equivalentes os turnos quanto ao tempo médio de serviço.

c) Análise discriminante: 2 grupos

Para verificação da auto-avaliação dos alunos sobre seu conhecimento

prévio de Balanced Scorecard, utilizou-se a técnica multivariada de análise

discriminante com dois grupos.
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A técnica multivariada de análise de discriminante é utilizada quando a

variável dependente é categórica, e as variáveis independentes são intervalares. A

análise verifica a existência de diferenças significativas entre os dois grupos, em termos

das variáveis independentes ou prognosticadoras. A formulação do critério, no estudo

em questão, utilizou uma variável dependente Turno com duas categorias, para

classificar observações em grupos a partir de 8 variáveis independentes, sendo a A1,

A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8. A dinâmica da análise é gerar um grupo de funções lineares.

As funções são geradas com base nas classificações conhecidas dos dados e podem

ser aplicadas a novos casos que não se conheça.

Utilizando o SPSS, para rodar a análise discriminante, apresenta-se a saída

das médias de desvios-padrão para as candidatas a variáveis prognosticadoras

(tabela 13).

    Tabela 13 - Estatística descritiva das variáveis de conhecimento do BSC

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8Turno sx ±
Manhã 3,31 ± 2,60 3,41 ± 3,13 2,41± 2,84 5,16± 2,73 4,84± 2,52 4,88± 2,87 4,03± 2,71 5,88± 3,28
Tarde 1,80 ± 2,14 2,00 ± 2,81 1,25± 2,43 3,80± 2,95 2,65± 2,06 2,95± 1,96 2,70± 2,23 4,90± 3,11

p-valor 0,34 0,108 0,138 0,97 0,002 0,011 0,071 0,293

   Fonte: Software SPSS

Aplicando o teste para verificar a possível diferença entre o turno da manhã e

a da tarde, entre as variáveis de forma univariada, foram significativas a diferenças

entre os turnos da manhã e da tarde apenas nas variáveis A5 e A6, que procurava

verificar o conhecimento prévio dos alunos com indicadores relacionados a clientes e a

processos.

Quanto ao nível de conhecimento do BSC, a estatística de teste Wilk´s

Lambda não foi significativo a 5% com a análise de discriminante. Portanto, os

turnos da manhã e da tarde são equivalentes no conhecimento do BSC.

Concluiu-se que, nos três testes, nenhum dos grupos demonstrou

diferença significativa entre a homogeneidade das turmas. Portanto, concluiu-se que

os turnos da manhã e da tarde são estatisticamente semelhantes.
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5.2 RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

SOBRE O BSC

Consideraram-se como parâmetro de comparação as notas obtidas no

exame realizado no último dia do jogo, sem consulta. O gabarito-padrão das

respostas encontra-se no Apêndice E.

A aplicação da prova realizou-se no último dia de aula, sendo que, no

período da manhã, a prova foi aplicada às 11h e, no período da tarde, a prova iniciou

às 14h40m. Os resultados obtidos foram demonstrados nas tabelas 22 e 23. Nessa

data, ocorreu um número significativo de ausências justificadas pelo seguinte motivo:

A FAE, em seu curso de extensão, exige presença de 75% das aulas para entrega

de certificado; outro fator que também contribuiu foi a data: era um fim de semana

antes do Natal.

Utilizou-se o software SPSS para a comparação entre os turnos da manhã

e da tarde. Na comparação entre as duas amostras independentes da variável nota,

em uma escala de 0 a 10, se obteve uma média de 8,4706 com 17 alunos e um

desvio-padrão de 0,7998%, para o período da manhã, e uma média de 6,1 com 12

alunos, com desvio-padrão 2,7558%, no período da tarde.

Considerando as amostras independentes, variável intervalar e variâncias

diferentes, conforme teste F significativo para os turnos da manhã e da tarde,

direcionando-se para o teste t, o resultado foi significativo a um nível de 5%.

Portanto, a média da turma da manhã (8,47 ± 0,79) é maior que a média da turma da

tarde (6,1 ± 2,76), conforme demonstrado na tabela 14.

Tabela 14 - Teste t para duas amostras independentes da variável média

Teste t para duas amostras independentes

25,436 ,000 3,374 27 ,002 2,3706 ,7027

2,895 12,317 ,013 2,3706 ,8188

Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed

NOTA
F p-valor

Levene's Test for
Equality of Variances

t df p-valor
Mean

Difference
Std. Error
Difference

t-test for Equality of Means

Fonte: Software SPSS
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5.3 AUTO-AVALIAÇÃO SOBRE A ACEITAÇÃO DO JOGO

A avaliação da planilha de jogos, no estudo em questão, utiliza uma

variável dependente "Turno" com duas categorias, para classificar observações em

grupos a partir de 4 variáveis independentes: jogo1, jogo2, jogo3, jogo4, conforme

demonstrado no Apêndice B. A dinâmica da análise é gerar um grupo de funções

lineares. As funções são geradas com base nas classificações conhecidas dos

dados e podem ser aplicadas a novos casos que não se conheça.

Utilizando o SPSS, para rodar a análise discriminante, apresenta-se a saída

das médias de desvios-padrão para as candidatas a variáveis prognosticadoras na

tabela 15.

Tabela 15 - Estatística descritiva das variáveis da planilha de jogos

JOGO 1 JOGO 2 JOGO 3 JOGO 4
TURNO

x  ± s

Manhã 6,76 ± 1,44 7,88 ± 1,53 7,06 ± 1,34 7,52 ± 1,58

Tarde 8,33 ± 1,44 8,58 ± 1,56 8,67 ± 1,44 8,17 ± 1,53

FONTE: Elaborada pelo autor

Aplicando a análise de discriminante, verificaram-se o autovalor, a

correlação canônica, que são utilizados para validação da função discriminante,

conforme demonstrado nas tabela 16.

Tabela 16 - Correlação canônica das variáveis - auto-avaliação da aceitação do jogo

Eigenvalues

,728a 100,0 100,0 ,649
Function
1

Eigenvalue
% of

Variance
Cumulative

%
Canonical
Correlation

First 1 canonical discriminant functions were used in the
analysis.

a. 

Fonte: Software SPSS
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Também foi aplicado o teste Lambda de Wilks, que são utilizados para

validação da função discriminante, conforme demonstrado nas tabela 17.

Tabela 17 - Teste Wilk´s Lambda para a auto-avaliação da aceitação do jogo

Wilks' Lambda

,579 13,680 4 ,008
Test of Function(s
1

Wilks'
Lambda Chi-square df Sig.

Fonte: Software SPSS

O estudo em questão apresenta dois grupos. Portanto, tem-se apenas uma

função discriminante. O autovalor associado à função é 0,728 e responde por 100% da

variância explicada, e correlação canônica associada a esta função é 0,649, sendo que

o quadrado desta correlação 0,6492= 0,4212, considerando, portanto, que 42% da

variância na variável dependente são explicados por este modelo.

Quanto à avaliação da planilha de jogos, a estatística de teste Wilk´s

Lambda foi significativa a 1% com a análise de discriminante. Portanto os turnos

da manhã e da tarde foram diferentes na avaliação da planilha de jogos, sendo que,

no período da tarde, houve uma melhor aceitação do jogo em relação ao período

da manhã.

5.4 AUTO-AVALIAÇÃO SOBRE O CONHECIMENTO DO BSC APÓS O JOGO

Além de utilizar uma prova para verificação do conhecimento adquirido,

também se aplicaram aos alunos oito perguntas realizadas no primeiro dia de aula,

com o objetivo de verificar se houve um crescimento do conhecimento do BSC por

meio da auto-avaliação. As perguntas encontram-se nos apêndices B e C.

Quanto ao nível de conhecimento sobre o BSC após as aulas, por meio da

auto-avaliação – por intermédio da análise de discriminante utilizada quando a

variável dependente é categórica e as variáveis independentes são intervalares – o
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resultado não foi significativo a 5% com a análise de discriminante. Portanto, os

turnos da manhã e da tarde se equivalem quanto ao conhecimento sobre o BSC

após as aulas em que se realizou a auto-avaliação.

A avaliação do conhecimento BSC, após as aulas da auto-avaliação, utiliza

uma variável dependente Turno com duas categorias, para classificar observações em

grupos a partir de 8 variáveis independentes: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 e D8. Utilizando

o SPSS, para rodar a análise discriminante, apresenta-se, na tabela 18, a saída das

médias de desvios-padrão para as candidatas a variáveis prognosticadoras.

Tabela 18 - Estatística descritiva das variáveis de conhecimento sobre o BSC após as aulas

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
TURNO

x  ± s

Manhã 6,59 ± 1,81 7,29 ± 1,45 7,18 ± 1,70 7,12 ± 2,06 7,82 ± 1,81 7,88 ± 1,69 7,76 ± 1,75 9,05 ± 1,09

Tarde 6,46 ± 1,33 6,69 ± 1,43 7,00 ± 1,58 6,69 ± 1,65 6,46 ± 0,97 6,53 ± 1,39 7,15 ± 1,07 8,77 ± 0,93

p-valor 0,833 0,267 0,774 0,547 0,021 0,028 0,277 0,448

Fonte: Software SPSS

Aplicando o teste para verificar a possível diferença significativa entre o

turno da manhã e o da tarde, entre as variáveis de forma univariada, conclui-se que

foram significativas a diferenças entre os turnos da manhã e da tarde, nas variáveis

D5 e D6, considerando um nível de 5% de significância.

Aplicando a análise discriminante, verificou-se o autovalor, a correlação

canônica e o teste Lambda de Wilks utilizados para validação da função discriminante

(tabela 19).

Tabela 19 - Correlação canônica das variáveis auto avaliação do conhecimento sobre
o BSC no último dia de aula

Eigenvalues

,890a 100,0 100,0 ,686
Function
1

Eigenvalue
% of

Variance
Cumulative

%
Canonical
Correlation

First 1 canonical discriminant functions were used in the
analysis.

a. 

Fonte: Software SPSS
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Efetuou-se o teste Wilk´s Lambda o qual demonstrou o resultado na

tabela 20.

Tabela 20 - Teste Wilk´s Lambda para a auto-avaliação da aceitação do jogo

Wilks' Lambda

,529 15,282 8 ,054
Test of Function(s)
1

Wilks'
Lambda Chi-square df Sig.

Fonte: Software SPSS

O estudo em questão apresenta dois grupos. Portanto, tem-se apenas uma

função discriminante. O autovalor associado à função é 0,890 e responde por 100% da

variância explicada. A correlação canônica associada a esta função é 0,686, sendo que

o quadrado desta correlação 0,6862= 0,4706, considerando, portanto, que 47% da

variância na variável dependente são explicados por este modelo.

Quanto à avaliação do conhecimento sobre o BSC após as aulas, a

estatística de teste Wilk´s Lambda não foi significativa a 5% com a análise de

discriminante. Portanto, os turnos da manhã e da tarde não diferem quanto a auto

avaliação do conhecimento do BSC, o que vem a diferir da prova do conhecimento

sobre o BSC. Sendo assim, conclui-se que os alunos, ao se auto-avaliarem,

mostraram o mesmo conhecimento entre as turmas. Porém, a prova descritiva

demonstra uma posição diferenciada, ou seja, deixa claro que a turma que utilizou o

jogo obteve uma média maior que a turma do período da tarde que não utilizou o

jogo até essa avaliação.

5.5 RESULTADO DOS COMENTÁRIOS DOS ALUNOS

Abaixo serão demonstrados as informações qualitativas da avaliação

global do curso ministrado.
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a) Comentários dos alunos em relação à avaliação global do curso no

período da manhã:

No último dia de aula, solicitou-se aos alunos que respondessem à

pergunta: Qual foi sua avaliação global do curso? Dentre as respostas que se

obtiveram, encontram-se as seguintes:

"O curso foi bom e de maneira geral satisfatório".

"O curso foi bom, trouxe o método de gestão para alunos de maneira clara

e satisfatória".

"O curso foi bastante esclarecedor em relação aos conceitos e aplicações

do BSC".

"O curso foi bom; deveria ser empregado em matéria de graduação".

"Uma ferramenta bastante útil para uma empresa ter recursos e para poder

corrigir".

"Faltou uma melhor argumentação no início do jogo".

"O curso peca em fatores de complementação teórica, para auxílio na

interpretação e avaliação das rodadas do jogo".

"Não consegui entender a lógica do jogo, pois alguns itens não integram

com a prática na indústria".

"Foi ótimo, mas poderia ter mais embasamento teórico".

"Se fosse trabalhada mais a teoria e menos o jogo seria melhor; dois

sábados para o jogo foi muito tempo".

"O tempo do jogo deverá ser maior".

"Eu esperava que a parte de jogos fosse feita no laboratório de

informática".

Observa-se que, no turno da manhã, os comentários foram positivos em

relação ao atendimento das metas propostas, inclusive com recomendações para

sua aplicação na graduação como uma ferramenta prática. No entanto, a turma

sugere uma maior complementação teórica e um tempo maior para o jogo, como

possibilidades de obtenção de melhores resultados.

b) Comentários dos alunos em relação ao aprendizado conseguido na

turma da manhã:
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"Muito bom".

"Tenho a bibliografia do Professor Kaplan e tinha alguma dificuldade de

entendimento e aplicação do BSC; agora, esta dificuldade está sanada".

"Atendeu às expectativas".

"Eu consegui melhorar meu aprendizado sobre a metodologia; talvez

conhecer as ferramentas básicas para aplicar o método".

"O curso foi muito bom para ter conhecimento básico".

"Teria que haver mais tempo para assimilar o conteúdo".

"O aprendizado conceitual foi bom; gostaria somente de ter aprendido mais

sobre exemplos práticos de aplicação do BSC".

"Por falta do embasamento teórico, o aprendizado ficou comprometido".

Sobre o aprendizado adquirido no turno da manhã, observou-se que o

curso melhorou o entendimento da bibliografia do Kaplan e Norton, porém surgiram

argumentações de que uma melhor carga horária auxiliaria no melhor aprendizado

do BSC.

5.6 COMENTÁRIOS DOS ALUNOS EM RELAÇÃO À AVALIAÇÃO GLOBAL DO

CURSO NO PERÍODO DA TARDE

Será demonstrado as informações qualitativas referentes aos cursos no

período da tarde.

"Muito bom, deu uma visão geral da ferramenta. No entanto, como é uma

ferramenta multidisciplinar, a carga horária do curso permite apenas uma visão geral".

"Minha avaliação é que o curso está dentro das perspectivas e satisfatório

podendo ser em menor tempo".

"Achei muito bom, esclarecedor, interessante e o que mais me chamou a

atenção é a aplicabilidade; acho que deveria ser mais longo e detalhado".

"Ótima ferramenta de gestão".

"De grande importância, no processo de planejamento, ele foi capaz de

desenvolver um raciocínio lógico quando é focado na causa-efeito".
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"O curso é ótimo, trazendo abordagens atualizadas sobre a aplicabilidade

do BSC nas empresas, ótimo em nível de conhecimento e também para compor o

currículo dos participantes".

"O curso foi ótimo, pois o mesmo promove uma interação entre os alunos e

o trabalho em grupo".

No turno da tarde, como não ocorreram problemas, os comentários dos

alunos deixaram claro que o curso teve uma excelente aceitação, demonstrando os

conceitos lógicos do BSC, e também que o dinamismo e interação entre as equipes

auxiliaram no aprendizado.

Comentários dos alunos em relação ao aprendizado conseguido na turma

da tarde.

Será demonstrado o resultado das avaliações qualitativas em relação ao

aprendizado das turmas da manhã e da tarde.

"Acredito que o curso proporcionou um norte; agora cabe a mim ler a

bibliografia sugerida e aprofundar".

"Sobre o aprendizado, a minha avaliação é boa".

"Gostaria de ter me aprofundado mais e ter exercitado mais as técnicas 7 e

todo o conteúdo".

"Ótima, pois é uma área nova que está sendo implantada em algumas

empresas e, dessa forma, nos tornando mais envolvidos com as novas áreas da

contabilidade, mas também com um aperfeiçoamento na área de planejamento

estratégico".

"Demonstra claramente a aplicabilidade dos resultados em números como

ferramenta de gestão".

"De grande importância, tanto na teoria aplicada quanto no raciocínio,

sendo que o aprendizado abriu grandes conhecimentos quanto ao planejamento".

"Muito bom para verificar a aplicabilidade, principalmente no efeito causa-

efeito. Excelente, vou aplicar na monografia que vou fazer na Pós-Graduação".

Os comentários dos alunos no turno da tarde deixam uma boa impressão

do curso e de uma melhor distribuição dos conteúdos, auxiliando, inclusive, alunos

que se encontram fazendo Pós-Graduação e suas monografias.
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5.7 RESULTADO GERAL DA APLICAÇÃO DO JOGO

Demonstram-se, a seguir, os resultados do teste das hipóteses.

Com relação às Hipóteses estabelecidas, verificou-se que as turmas, tanto

da manhã quanto da tarde, são estatisticamente semelhantes. A prova do

conhecimento específico, no período da manhã, obteve média maior que no período

da tarde. Sendo assim, rejeita-se a hipótese H 0 , ou seja, o jogo apresentou ser

uma boa ferramenta interessante para auxílio na compreensão dos conhecimentos

sobre o BSC.
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste capitulo será contemplado as conclusões da pesquisa, assim como

as recomendações para estudos posteriores.

6.1 CONCLUSÕES

Esta pesquisa teve como objetivo desenvolver um jogo de empresa para

ensino dos conceitos do Balanced Scorecard. Neste sentido, a pesquisa desdobrou-se

em duas partes: a) elaborar um jogo de empresa para o ensino do Balanced Scorecard

aplicando-o em um grupo de alunos, e b) analisar os resultados da aplicação do jogo,

comparando a compreensão dos conceitos do BSC e motivação dos alunos em relação

a um grupo de controle (sem aplicação do jogo).

Para utilização em sala de aula foi desenvolvido um jogo em Microsoft® Excell

2002, para ser aplicado em um grupo de alunos. A planilha atendeu aos resultados

esperados, porém, no período da manhã, a aceitação do jogo foi menor que no período

da tarde, pelo motivo de que,no primeiro dia do jogo, no período da manhã, ocorreram

problemas na inter-relação dos indicadores, que só foram sanados na aula seguinte. No

período da tarde, pelo fato da planilha já ter sido testada por oito horas no período da

manhã, houve um menor risco de problemas no jogo. O jogo trabalhou com dois tipos

de variáveis: abertas – variáveis que os alunos deveriam trabalhar com os

investimentos – e fechadas – que são aquelas que decorrem da inter-relação entre as

variáveis, realizando o processo de causa-efeito do jogo.

Na análise dos resultados da aplicação do jogo, constatou-se que a turma

que inicialmente utilizou o jogo, na prova de avaliação de conhecimentos adquiridos,

apresentaram média maior que na turma que não aplicou o jogo até o momento da

avaliação. Portanto, conclui-se que o jogo, como uma ferramenta de auxílio de

aprendizagem, melhora o entendimento dos conceitos do BSC.

Assim conclui-se que o jogo atendeu ao objetivo geral que era desenvolver

metodologia baseada em jogo de empresa para ensino dos conceitos do BSC.
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Com relação as hipóteses verificou-se que as turmas, tanto da manhã quanto

da tarde, são estatisticamente semelhantes. A prova do conhecimento específico, no

período da manhã, obteve média maior que no período da tarde. Sendo assim, o jogo

apresentou ser uma boa ferramenta interessante para auxílio na compreensão dos

conhecimentos sobre o BSC.

6.2 RECOMENDAÇÕES

Como recomendações para pesquisas posteriores, sugere-se a transfor-

mação do jogo em planilha Excell para um software específico; outra sugestão é

estabelecer um melhor equilíbrio entre a teoria e a prática do jogo; propiciar uma

maior abertura do número de indicadores para o desenvolvimento das rodadas do

jogo; e a realização de testes com outros grupos de alunos antes de aplicar o jogo

dentro da sala de aula.

O trabalho de pesquisa em contabilidade envolve, também, a criação de

modelos e alternativas que possam melhorar a vida dos graduandos no sentido de

aperfeiçoar os conhecimento do BSC. Por este motivo, acredita-se que esta pesquisa

também possa contribuir para a valorização do profissional contador que, como um

gestor de informações dentro das organizações, disponibiliza inúmeras ferramentas,

muitas delas, inclusive, atendendo às quatro perspectivas do BSC.



117

REFERÊNCIAS

ABREU, M.C.T.; MASETTO, M.T. O professor universitário em aula: prática e princípios
teóricos. 8. ed. São Paulo: MG Editores Associados, 1990.

ASSAF NETO, A. Finanças corporativas e valor. São Paulo: Atlas, 2003.

ATKINSON, A. A. et al. Contabilidade gerencial. Tradução por André Olímpio Mosselmn
Du Chenoy Castro. São Paulo: Atlas, 2000.

BEPPU, C. I. Simulação em forma de "jogo de empresas" aplicado ao ensino da
contabilidade. 1984. Dissertação (Mestrado em Contabilidade) - Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo. São Paulo, 1984.

BEUREN, I. M. et al. Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: teoria e
prática. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2004.

BRASIL. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Administração, bacharelado, e dá outras providências. Resolução CNE/CES 4, de 13 de
Julho de 2005.

BRASIL. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em
Ciências Contábeis, Bacharelado, e dá outras providências. Resolução CNE/CES 10, de 16
de Dezembro de 2004.

CAMPBELL, D.T.; STANLEY, J. C. Delineamentos experimentais e quase-experimentais
de pesquisa. São Paulo: EPU, 1979.

CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração. 4.ed. São Paulo: Atlas, 1993.

COOPER, D. R.; SCHINDLER, P. S. Métodos de pesquisa em administração. 7.ed. Porto
Alegre: Bookman, 2003.

COSTA, A. P. P. Contabilidade gerencial: um estudo sobre a contribuição do balanced
scorecard. 2001. Dissertação (Mestrado em Contabilidade) - Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade. Universidade de São Paulo. são Paulo, 2001.

DAMODARAN, A. Finanças corporativas: teoria e prática. 2.ed. Traduzido por Jorge Ritter.
Porto Alegre: Bookman, 2004.

FIGUEIREDO, K. A logística e fidelização de clientes. Disponível em: <www.aje.org.br>
Acesso em: 30 Jul 2005.

FLEURIET, M. A dinâmica financeira das empresas brasileiras: um novo método de
análise, orçamento e planejamento financeiro. Belo Horizonte: Edições Fundação Dom
Cabral, 1980.

FONTES, E. A. do N. O alinhamento estratégico e a construção do futuro com o balanced
scorecard. 2004. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em
Administração. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2004.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2002.



118

HERRERO FILHO, E. Balanced Scorecard e a gestão estratégica: uma abordagem
prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

IUDICIBUS, S. de. Contabilidade gerencial. 6.ed. São Paulo: Atlas, 1998.

IUDICÍBUS, S. de.; MARION, José Carlos. As Faculdades de Ciências Contábeis e a formação
do contador. Revista Brasileira de Contabilidade, São Paulo, n.56, p.50-55,1986.

KALLAS, D. Balanced scorecard: aplicação e impactos - um estudo com jogos de
empresas. 2003. Dissertação apresentada à Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2003

KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. A estratégia em ação: balanced scorecard. 20.ed.
Tradução por Luiz Euclydes Trindade Frazão Filho. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997.

KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. Mapas estratégicos – balanced scorecard: convertendo
ativos intangíveis em resultados tangíveis. Tradução de Afonso Celso da Cunha Serra. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2004.

LIMA, M. A. Uma proposta do balanced scorecard para a gestão estratégica das
universidades Fundacionais de Santa Catarina. 2003. Tese (Doutorado em Engenharia
de Produção) - Pós-Graduação em Engenharia de Produção. Universidade Federal de
Santa Catarina. Florianópolis, 2003.

LOWMAN, J. Dominando as técnicas de ensino. Tradução por Harue Ohara Avristcher.
São Paulo: Atlas, 2004.

MELO, S. P. Desenvolvimento e aplicação de um sistema de planejamento de
processo auxiliado por computador em ambiente de usinagem. 2003. Dissertação
(Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2003.

MOREIRA, D. A. Didática do ensino superior: técnicas e tendências. São Paulo: Pioneira
Thomson Learning, 2003.

NIVEN, P. R. Balanced scorecard passo-a-passo: elevando o desempenho e mantendo
resultados. Tradução por Nilza Freire. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2005.

NOGUEIRA, C. F. Metodologia de valorização de clientes, utilizando mineração de
dados. 2004. Tese (Doutorado em Engenharia). Pós-Graduação em Engenharia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2004.

PADOVEZE, C. L. Contabilidade gerencial: um enfoque em sistema de informação
contábil. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2004a.

PADOVEZE, C. L. Controladoria básica. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004b.

PATON, C. et al. O uso do balanced scorecard como um sistema de gestão estratégica.
In: Congresso Brasileiro de Custos, 6, 1999, São Paulo. Anais... São Paulo: FIPECAFI,
1999. 1CD.

PEREIRA JUNIOR, A. O.; CARPIO, L. G. Gerenciamento da geração de energia elétrica por
subsistemas: uma abordagem competitiva. Perspectiva Econômica on line, 1(1): 1-29,
jan./jun.2005.



119

PESSOA, M. S. de P.; MARQUES FILHO, P. A. J. Jogos de empresas: uma metodologia
para o ensino de engenharia ou administração. Cobenge, 2001, p.137-144.

PONCHIROLLI, O. Capital humano: sua importância na gestão estratégica do
conhecimento. Curitiba: Juruá, 2005.

RANDÜNZ, R. G. Sistema de informação para a avaliação de desempenho de atacado,
baseado na metodologia do BSC. 2002. Dissertação (Mestrado em Engenharia de
Produção) - Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de
Florianópolis. Florianópolis, 2002.

SANTOS, R. V. dos. Jogos de empresas aplicados ao processo de ensino e aprendizagem
de contabilidade. Revista Contabilidade & Finanças - USP, São Paulo, n.31, p.78-95,
janeiro/abril 2003.

SCHMIDT, P. (Org.). Controladoria: agregando valor para a empresa. Porto Alegre:
Bookman, 2002.

TÉLLEZ, C. A. Teoria dos jogos e relações internacionais. Disponível em:
<http://www.universidade.edu/html/cursos/graduacao/ri/otp/>. Acesso em: 30 set. 2005.

VASCONCELLOS, P. Gestão estratégica de ativos e portfólios de projetos de TI. Disponível
em: <www.pfvasconcellos.eti.br/downloads/GestEstrateg.pdf>. Acesso em: 31 jul. 2005.

VON NEUMANN, J.; MORGENSTERN, O. Theory of games and economic behavior.
Princeton: Princeton University Press, 1944. 625p.

WRIGHT, P. L; KROLL, M. J, PARNELL, J. Administração estratégica: conceitos.
Tradução por Celso A. Rimoli; Lenita R. Esteves. São Paulo: Atlas, 2000.

ZUGMAN, Fábio. Teoria dos jogos - uma introdução à disciplina que vê a vida como uma
seqüência de jogos - alguns conceitos e aplicações da "matemática das ciências sociais".
Disponível em: <www.iced.org.br/artigos/teoria_jogos_fabio_zugman.PDF>. Acesso em: 30
set. 2005.



120

APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO UTILIZADO NO PRIMEIRO DIA DE AULA

Curitiba, _____ de ___________________________ de ____________________ 
 
 
Nome:_________________________________________________________ 
 
e-mail: __________________________________________________ 
 
Telefone para Contato: _______________________________________________ 
 
Sobre a Qualificação e Experiência do Aluno 
Instrução: 
(    )  2° Grau Regular                (     )  2° Grau Técnico em: __________________________ 
 
Gradução: 
(    ) Superior incompleto em: _______________________________ 
(    ) Superior Completo em: ______________________ formou-se em que ano? ________ 
(    ) Especialização Latu Sensu incompleto em: _______________________ 
(    ) Especialização Latu Sensu completo em: ________________ formou-se em que ano? ________  
(    ) Mestrando em: _________________________________ pela: ___________________ 
(    ) Mestrado em: _________________________________ defendeu em: ___________________ 
(    ) Outra Graduação em: _____________________________ 
 
 
Há quantos anos trabalha? 
(   ) 0 a 1 ano 
(   ) 1 a 3 anos 
(   ) 3 a 5 anos 
(   ) 5 a 10 anos 
(   ) a mais de 10 anos 
 
Qual seu cargo:  
 
 
 
Sobre o conhecimento sobre o Balanced Scorecard 
Em uma escala de 0 a 10, sendo 0 para pouco e 10 para máximo: 
Qual o seu conhecimento sobre o Balanced Scorecard: _________________ 
Qual o seu conhecimento sobre as perspectivas do Balanced Scorecard: _______________ 
Qual o seu conhecimento sobre mapas estratégicos do Balanced Scorecard: ____________ 
Qual o seu conhecimento sobre indicadores financeiros: ______________________ 
Qual o seu conhecimento sobre indicadores relacionados a clientes: _______________ 
Qual o seu conhecimento sobre indicadores relacionados a processos: _______________ 
Qual o seu conhecimento sobre indicadores relacionados a crescimento e aprendizado: _________ 
Você consegue ver a aplicabilidade prática do Balanced Scorecard nas empresas: __________________ 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO UTILIZADO NO ÚLTIMO DIA DE AULA NO

PERÍODO DA MANHÃ

Curitiba, _____ de ___________________________ de ____________________

Nome:____________________________________________________________

Perguntas: responda sinceramente numa escala de zero a dez sendo zero para
pouco e dez para máximo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O professor tem conhecimento sobre o Balanced Scorecard?

O professor tem didática?

O professor tem clareza ao expor as idéias?

O professor criou um ambiente de motivação?

O professor deteve um bom relacionamento com o grupo?

O professor teve atenção com os alunos?

Qual o desempenho geral do professor?

O programa é atual?

A seqüência dos conteúdos está clara?

As aplicações conceituais integraram-se com as práticas?

O material didático é satisfatório?

Qual o seu conhecimento sobre o Balanced Scorecard?

Qual o seu conhecimento sobre as perspectivas do Balanced Scorecard?

Qual o seu conhecimento sobre mapas estratégicos do Balanced Scorecard?

Qual o seu conhecimento sobre indicadores financeiros?

Qual o seu conhecimento sobre indicadores relacionados a clientes?

Qual o seu conhecimento sobre indicadores relacionados a processos?

Qual o seu conhecimento sobre indicadores relacionados a crescimento e aprendizado?

Você consegue ver a aplicabilidade prática do Balanced Scorecard nas empresas?

Sou totalmente capaz de elaborar um mapa estratégico?

Sou capaz de relacionar criar indicadores para os objetivos criados no mapa estratégico?

Foi possível verificar a causa efeito dentro das perspectivas?

O método do seminário auxiliou no aperfeiçoamento do aprendizado?

Os dados no jogo para tomada de decisão foram suficientes?

O tempo no jogo para digitação dos dados foi satisfatória?

A organização do jogo foi satisfatória?

O tempo entre as rodadas do jogo foi satisfatório



122

Perguntas abertas:
Qual a sua avaliação global do curso?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Qual a sua avaliação sobre o aprendizado conseguido?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Você recomendaria este curso para seus amigos?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

1) Qual a relação da Contabilidade com o Balanced Scorecard?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2) Cite três as 4 perspectivas e também 3 indicadores para cada uma delas.

Perspectiva Indicadores

3) Qual a importância de elaborar um mapa estratégico?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4) Porque o Balanced Scorecard pode ser visto como uma filosofia?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5) Por que as Vinculações de Causa e Efeito são Essenciais para o Balanced Scorecard? (p.200-
Niven)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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6) Quantas medidas o seu Scorecard deve possuir? (p.184-Niven)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

7) Nomeie duas coisas que o funcionário poderia dar para a empresa e duas coisas que ele poderia
esperar dela. (p. 601 – Atkinson et al.)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO UTILIZADO NO ÚLTIMO DIA DE AULA NO

PERÍODO DA TARDE ANTES DO JOGO

Curitiba, _____ de ___________________________ de ____________________

Nome:____________________________________________________________

Perguntas: responda sinceramente numa escala de zero a dez sendo zero para
pouco e dez para máximo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O professor tem conhecimento sobre o Balanced Scorecard?

O professor tem didática?

O professor tem clareza ao expor as idéias?

O professor criou um ambiente de motivação?

O professor deteve um bom relacionamento com o grupo?

O professor teve atenção com os alunos?

Qual o desempenho geral do professor?

O programa é atual?

A seqüência dos conteúdos está clara?

As aplicações conceituais integraram-se com as práticas?

O material didático é satisfatório?

Qual o seu conhecimento sobre o Balanced Scorecard?

Qual o seu conhecimento sobre as perspectivas do Balanced Scorecard?

Qual o seu conhecimento sobre mapas estratégicos do Balanced Scorecard?

Qual o seu conhecimento sobre indicadores financeiros?

Qual o seu conhecimento sobre indicadores relacionados a clientes?

Qual o seu conhecimento sobre indicadores relacionados a processos?

Qual o seu conhecimento sobre indicadores relacionados a crescimento e aprendizado?

Você consegue ver a aplicabilidade prática do Balanced Scorecard nas empresas?

Sou totalmente capaz de elaborar um mapa estratégico?

Sou capaz de relacionar criar indicadores para os objetivos criados no mapa estratégico?

Foi possível verificar a causa efeito dentro das perspectivas?

O método do seminário auxiliou no aperfeiçoamento do aprendizado?

Perguntas abertas:
Qual a sua avaliação global do curso?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Qual a sua avaliação sobre o aprendizado conseguido?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Você recomendaria este curso para seus amigos?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

1) Qual a relação da Contabilidade com o Balanced Scorecard?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2) Cite três as 4 perspectivas e também 3 indicadores para cada uma delas.

Perspectiva Indicadores

3) Qual a importância de elaborar um mapa estratégico?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4) Porque o Balanced Scorecard pode ser visto como uma filosofia?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5) Por que as Vinculações de Causa e Efeito são Essenciais para o Balanced Scorecard? (p.200-
Niven)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

6) Quantas medidas o seu Scorecard deve possuir? (p. 184-Niven)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

7) Nomeie duas coisas que o funcionário poderia dar para a empresa e duas coisas que ele poderia
esperar dela. (p.601 - Atkinson et al.)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO UTILIZADO NO ÚLTIMO DIA DE AULA NO

PERÍODO DA TARDE APÓS O  JOGO

Curitiba, _____ de ___________________________ de ____________________

Nome:____________________________________________________________

Perguntas: responda sinceramente numa escala de zero a dez sendo zero para
pouco e dez para máximo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Qual o seu conhecimento sobre o Balanced Scorecard?

Qual o seu conhecimento sobre as perspectivas do Balanced Scorecard?

Qual o seu conhecimento sobre mapas estratégicos do Balanced Scorecard?

Qual o seu conhecimento sobre indicadores financeiros?

Qual o seu conhecimento sobre indicadores relacionados a clientes?

Qual o seu conhecimento sobre indicadores relacionados a processos?

Qual o seu conhecimento sobre indicadores relacionados a crescimento e aprendizado?

Você consegue ver a aplicabilidade prática do Balanced Scorecard nas empresas?

Sou totalmente capaz de elaborar um mapa estratégico?

Sou capaz de relacionar criar indicadores para os objetivos criados no mapa estratégico?

Foi possível verificar a causa efeito dentro das perspectivas?

O método do seminário auxiliou no aperfeiçoamento do aprendizado?

Os dados no jogo para tomada de decisão foram suficientes?

O tempo no jogo para digitação dos dados foi satisfatória?

A organização do jogo foi satisfatória?

O tempo entre as rodadas do jogo foi satisfatório?

O jogo melhorou os entendimentos do Balanced Scorecard?

O jogo é uma excelente ferramenta didática para o entendimento do Balanced Scorecard?

Cite os aspectos positivos do jogo?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Cite os aspectos negativos do jogo?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Aonde o jogo pode ser melhorado?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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APÊNDICE E - GABARITO DA PROVA DE AVALIAÇÃO DOS CONHECIMENTOS

1) Qual a relação da Contabilidade com o Balanced Scorecard? 
A contabilidade como um sistema de informação, auxilia ao administrador na busca dos indicadores dentro da 
organização que geram valor para a empresa. Tanto a contabilidade quanto o Balanced Scorecard devem 
gerar valor para a organização. 
 
2) Cite três as 4 perspectivas e também 3 indicadores para cada uma delas. 

Perspectiva Indicadores 
 
FINANCEIRA 

E.V.A 
EBITDA 
CICLO FINANCEIRO 
(Outros indicadores financeiros também foram 
considerados corretos) 

 
 
CLIENTES 

Grau de satisfação do cliente 
Participação do Mercado 
Volume de vendas em relação a média ideal 
(Outros indicadores relacionados ao controle de 
clientes também foram considerados corretos) 

 
 
PROCESSOS INTERNOS 

Tempo médio de fabricação de um produto 
Produção média por empregado 
Evolução no tempo de entrega 
(Outros indicadores relacionados ao controle de 
produtos também foram considerados corretos) 

 
 
CRESCIMENTO E APRENDIZADO 

Gastos com fatores higiênicos 
Gastos com fatores de satisfação 
Número de empregados 
(Outros indicadores relacionados ao controle de 
pessoal também foram considerados corretos) 

 
3) Qual a importância de elaborar um mapa estratégico? 
O mapa estratégico é uma evolução do modelo simples acrescentando uma segunda camada de detalhes, 
ilustrando a dinâmica temporal da estratégia e melhora da clareza e o foco. (Outras respostas caracterizando 
que o mapa estratégico é uma evolução do modelo proposto inicialmente também foram considerados 
corretos). 
 
4) Porque o Balanced Scorecard pode ser visto como uma filosofia? 
O BSC deve ser visto como uma filosofia ao invés de uma fotocópia do sistema de avaliação de desempenho 
implementado por qualquer empresa. As vinculações de causa e efeito definem a trilha específica que você 
percorrerá para conquistar sua estratégia. 
 
5)Por que as Vinculações de Causa e Efeito são Essenciais para o Balanced Scorecard? (p. 200-Niven) 
Desenvolver uma série de medidas que interligam ao descrever sua estratégia, como também descreve todas 
as formas de criar valor. 
 
6) Quantas medidas o seu Scorecard deve possuir? (p. 184-Niven) 
O segredo para definir o número de medidas de desempenho é garantir que seja feita uma descrição de 
adequada de sua estratégia ao longo dos quatros perspectivas do BSC. 
 
7) Nomeie duas coisas que o funcionário poderia dar para a empresa e duas coisas que ele poderia esperar 
dela. (p. 601 - Atkinson) 
Sua eficiência – benefícios higiênicos e de satisfação. 
Gerar valor para a empresa – Participação nos lucros. 
(Outras respostas, desde que correlacionadas também foram consideradas corretas)
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APÊNDICE F - PLANILHA DE INVESTIMENTOS

RODADA N° RODADA N° RODADA N° RODADA N° RODADA N° RODADA N° RODADA N° 
FORMULÁRIO DE GERENCIAMENTO DE EMPRESAS - VERSÃO IMPRESSÃO - DISPONIBILIZADA AOS ALUNOS 1 2 3 4 5 6 7

MÍNIMO MÁXIMO
1 3 QUANTIDADE DE MAQUINAS COMPRADA unidade

QUANTIDADE DE MATÉRIA-PRIMA COMPRADA unidade
1 3 NÚMERO DE TURNOS unidade

30 60 PRAZO MÉDIO DE CLIENTES (dias)
0 0 NÚMERO DE INDICADORES COMPRADOS Unidade

150,00        150,00           PREÇO DE COMPRA MATERIA PRIMA Reais
179,00        249,00          PREÇO SUGERIDO

CONSULTORIAS
-              29.000,00               AM-RT Reais
-              22.000,00               AM-RC Reais
-              16.000,00              AM-PT Reais
-              14.000,00              AM-RE Reais
-              8.000,00                AM-AO Reais
-              6.000,00                AM-CR Reais

3.000,00     15.000,00              SISTEMA INTEGRADO Reais
1.200,00     15.000,00               IS0 9000 Reais

FATORES HIGIÊNICOS E SATISFAÇÃO
50,00          250,00                    Plano de Saúde Reais
79,20          200,00                    Transporte Reais
35,00          396,00                    Alimentação Reais
10,00          600,00                    Treinamento Reais
1,00            15,00                      PRL %

15,00          60,00                      Plano Odontológico Reais
1.000,00     2.200,00                  Salário Operador Alfa Reais
1.000,00     2.200,00                  Salário Operador Beta Reais
1.000,00     2.200,00                  Salário Operador Gama Reais
1.800,00     3.600,00                  Salário Supervisor Reais
3.500,00     7.000,00                  Salário Gerente de Produção Reais
3.500,00     7.000,00                  Salário Engenharia Reais
2.500,00     3.600,00                  Salário Analista Qualidade Reais

MARKETING
8,00% Comissão em% %

416,67        1.666,67       Participação de Feira em Curitiba Reais
416,67        1.666,67       Participação de Feira em Joinville Reais
625,00        2.083,33       Participação de Feira em São Paulo Reais

1.250,00     3.750,00      Participação de Feira em Hanover Reais


